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ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐԸ

ՊԱՐՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԱԹԱՆԱՏՈՄԻԱՆ ԿԱՄ ԽԱՂ
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ՝
ԿԱՆԽԱՏԵՍԵԼԻ ԵԼՔՈՎ

Հիմնաբառեր. տնտեսության մրցունակություն,
		մրցունակության հենասյուներ,
		արդյունավետության խթաններ,
		նորարարություն, հաղթանակի
		նախադրյալներ

Տնտեսության մրցունակության մակարդակի բարձ-
րացումը ոչ միայն երկրի բնակչության բարեկեցության բարելավման միջոց է, այլև ազգային անվտան
գության լրջագույն մարտահրավեր։ Հոդվածում կա-
տարվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի տնտեսական
մրցակցության և դրա առանցքային բաղադրիչների
շարժընթացի համեմատական վերլուծություն։ Արձանագրված ադյունքներն ի վնաս մեզ են։ Մրցունակությունը պայմանավորող գլխավոր ուղղու
թյուն
ներով
զիջել ենք տարիներ շարունակ։ Սա նշանակում է, որ
ո՛չ պարտությունը և ո՛չ էլ հաղթանակը վերացական
հասկացություններ չեն, այլ որոշակի մատերիա՝
իրենց տրամաբանությամբ ու նախադրյալներով։
Ապա
գայում հաղթանակներ գրանցելու համար
պետք է հաշվի առնել այս իրողությունները և ժամ
առաջ լծվել տնտեսության մրցունակության մակար
դակի բարձրացման գործին։

Արմեն
ՔԹՈՅԱՆ
Տնտեսագիտության
թեկնածու, դոցենտ
2000 թ. ավարտել է ԵրՊՏԻ-ն
(այժմ՝ ՀՊՏՀ)՝ ստանալով տնտեսագետ մաթեմատիկոսի որա
կավորում, 2003 թ.՝ տնտեսագի
տության թեկնածուի գիտական
աստիճան: 2007-2016 թթ. դա
սավանդել է ՀՊՏՀ Գյումրու
մասնաճյուղում: 2016-2017 թթ.
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտա
կան կենտրոնում եղել է ծրագ
րի ղեկավար: 2017 թ. մինչ օրս
զբաղեցնում է ՀՊՏՀ վիճակա
գրության ամբիոնի վարիչի
պաշտոնը: Հեղինակ է ավելի
քան 30 գիտական և հետազո
տական աշխատանքների:

Պ

«

ատերազմում հաղթում կամ պարտվում
են բանակները». այս ձևակերպումը պարու
նակում է մասնակի կամ կիսաճշմարտություն։ Պատերազ
մի արդյունքը տնտեսական, սոցիալական, մշակու
թային, քաղաքական և այլ դաշտերում փաստացի իրողությունների արտացոլումն է1. իրողություններ, որոնք մինչ
պատերազմը, միգուցե, բացահայտ կերպով տեսանելի
չէին կամ էլ անտեսվում էին՝ ցանկալի պատկերը չխե
ղաթյուրելու, գորշ գույներ չհաղորդելու համար։ Սակայն,
1 Ավելի մանրամասն տե՛ս Force Report No. 77, https://www.cfr.org/report/
keeping-our-edge/pdf/TFR_Innovation_Strategy.pdf; Bar-El, Ronen, Eyal Pecht &
Asher Tishler. 2018. "Human Capital and National Security." Defence and Peace
Economics 1–21:

5
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միևնույն է, պարտության դառնությունը
ստիպում է ավելի լրջորեն և անաչառորեն
փորձել անդրա
դառնալ անցյալի պատ
կերներին, իրողություններին ու հետա
հա
յաց հայտնաբերել այն «գորշ բծերը»,
որոնք ներկայիս աղետալի ձախողումների
նախերգանքն են եղել։
Ստորև կատարել ենք երկրների տնտե
սական մրցունակության և դրա առանձին
բաղադրիչների շարժընթացի վերլուծու
թյուն՝ 2007-2018 թթ. ժամանակահատվածի համար։ Տվյալների աղբյուրը Համաշ
խարհային տնտեսական համաժողովի
Գլոբալ մրցունակության հաշվետվություն
ներում ամփոփված գլոբալ մրցունակու
թյան համաթիվն է՝ ըստ համապա
տասխան ցուցանիշների համախմբի2։ Համեմա-
տական վերլուծությունը կատարվել է Հա-
յաստանի և Ադրբեջանի նույնանման ցու
ցանիշների միջև։ Դիտարկվել է նաև Իս
րայելի օրինակը՝ որպես յուրօրինակ ուղե
նիշ։
Հաղթանակը կարելի է համարել մրցու
նակության նյութականացում, մինչդեռ
պարտությունը՝ դրա բացակայության դըր
սևորում3։ Այս պարզ տրամաբանությունը
գործում է նաև մերօրյա իրողությունների
պարագայում։ Հայաստանը գլոբալ մրցու

նակության գնահատականով զիջում է Ադր-
բեջանին, և վերջին տարիներին դա ան
ընդհատ բնույթ է կրում, ընդ որում, մրցու
նակության մակարդակներում ճեղք
ված
քը շարունակաբար մեծանում է՝ ի վնաս
մեզ (գծապատկեր 1)։ Դրանով հանդերձ,
Իսրայելի մրցունակության մակարդակն
անհասանելի է ինչպես մեզ, այնպես էլ
Ադրբեջանի համար։
Տնտեսությունների մրցունակությունն
ընդունված է դիտարկել ըստ երեք խոշոր
հարթությունների՝ հենքային պայմաններ,
արդյունավետության խթաններ և նորա
րարություններ։ Պետք է նշել, որ այս բոլոր
երեք բաղադրիչներով զիջել ենք ու շա
րունակում ենք զիջել Ադրբեջանին (գծա
պատկեր 2, 3 և 4)։ Այսպես, ըստ հենքային
պայմանների, 2007-2008 թթ.-ից առկա՝ ի
վնաս մեզ տարբերության մեջ հետագա
10 տարվա ընթացքում որևէ կրճատում
չի արձանագրվել։ Ընդհակառակը՝ 20132014 թթ.-ից որոշակի ավելացում է գրանց
վել (գծապատկեր 2)։
2012-2016 թթ. Հայաստանին հաջող
վել է նվազագույնի հասցնել արդյունավե
տության վրա հիմնված մրցունակու
թյան
գործոնների առումով առկա տարբերու
թյունը, սակայն հետագա տարիներին

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Գլոբալ մրցունակության համաթիվը 2007-2018 թթ.

6

2 Աղբյուրը՝ Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի Գլոբալ մրցունակության համաթվի ամփոփ տվյալների բազան,
http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/GCI_Dataset_2007-2017.xlsx։
3 Ավելի մանրամասն այս իրողությունը դիտարկված է տարաբնույթ աշխատություններում։ Տե՛ս, օրինակ՝ Nanto D. Economics and National Security: Issues and Implications for U.S. Policy. Congressional Research Service. January 4, 2011։ https://fas.
org/sgp/crs/natsec/R41589.pdf
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

Արդյունավետության խթանները 2007-2018 թթ.

խզումը նոր թափով շարունակել է խորա
նալ (գծապատկեր 3)։
Նմանօրինակ պատկեր է նաև նորա
րարությունների ոլորտում4. համաձայն համապատասխան հենասյան գնահատակա
նի՝ Հայաստանը դիտարկվող ժամանակահատվածում մշտապես զիջել է Ադրբեջա
նին, իսկ 2016 թ.-ից սկսած՝ այդ բացասա
կան տարբերությունը միայն մեծա
ցել է
(գծապատկեր 4)։
Դիտարկելով մանրամասները՝ հա
մա
նման պատկերի ենք առերեսվում նաև
մյուս ուղղություններում։ Այսպես՝ 2007-ից

ի վեր Հայաստանն Ադրբեջանին մշտա
պես զիջել է ինստիտուտների զարգաց
ման (գծապատկեր 5), ենթակառուցվածք
ների քանակի և որակի (գծապատկեր 6),
մակրոտնտեսական միջավայրի ձևավոր
ման (գծապատկեր 7) առումներով:
Հաճելի բացառությունների շարքից է
մաթեմատիկական և բնագիտական կրթության որակի ցուցչով Հայաստանի գերա
զանցությունը: Ընդ որում, հետա
զոտու
թյան համար ընտրված ժամանակահատ
վածում ոչ միայն մշտապես առաջ ենք եղել
Ադրբեջանից, այլև կարողացել ենք ապա

2 Նորարարությունների և անվտանգության կապի մասին, տե՛ս, օրինակ՝ Manyika J., McRaven W. Innovation and National
Security։ Keeping Our Edge. Independent Task https://www.cfr.org/report/keeping-our-edge/pdf/TFR_Innovation_Strategy.pdf
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4

Մրցունակության հենասյուն #12. Նորարարություններ, 2007-2018 թթ.

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 5

Մրցունակության հենասյուն #1. Ինստիտուտներ, 2007-2018 թթ.

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 6

8

Մրցունակության հենասյուն #2. Ենթակառուցվածքներ, 2007-2018 թթ.
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 7

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 8

Մաթեմատիկական և բնագիտական կրթության որակը

հովել նույնիսկ Իսրայելի հետ մրցակցելի
մակարդակ (գծապատկեր 8)։
Սրանով, սակայն, երջանիկ բացառու
թյունների շարքը ցավոք սպառվում է։ Ար
դեն, ըստ կրթության որակի ընդհանրա
կան գնահատականի, 2016-2017 թթ.-ին
Ադրբեջանը հավասարվել է մեզ, իսկ հա
ջորդ տա
րիներին՝ բարեհաջող կերպով
առաջ անցել (գծապատկեր 9)։ Ինչ վերա
բերում է տաղանդների օգտագործման
արդյունավետության ցուցանիշին, ապա
պատկերը հետևյալն է. 2007-2008 թթ.-ին
Հայաստանն ու Ադրբեջանը գտնվել են
գրեթե նույն մակարդակում, հետագա տա-
րիներին Ադրբեջանը կայուն աճ է գրան

ցել՝ հայտնվելով մեզ համար անհասանա
լի մակարդակում՝ հաջողությամբ մրցակ
ցելով արդեն Իսրայելի հետ (գծապատկեր
10)։
Տարակուսելի է, սակայն վերջին տարիներին Ադրբեջանին զիջում ենք նաև կա
ռավարության արդյունավետության առու
մով, ինչը ոչ միայն այս ոլորտում մեր ոխե
րիմ հարևանի գրանցած առաջըն
թացի,
այլև մեզանում արձանագրված անկ
ման
հետևանք է։ Ընդ որում, այս ցուցանիշով
2017-2018 թթ.-ին զիջել ենք ավելի շատ,
քան 2007-2008 թթ.-ին (գծապատկեր 11)։
Մրցունակության մակարդակի կայուն
և բարձր տեմպերով աճի կարևորագույն

9
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 9

Կրթության որակը 2007-2018 թթ.

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 10

Տաղանդների օգտագործման արդյունավետությունը 2007-2018 թթ.

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 11

10

Կառավարության արդյունավետությունը 2007-2018 թթ.
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ՕՈՒՆ-երի և տեխնոլոգիաների փոխանցումը 2007-2018 թթ.

նախադրյալ են օտարերկրյա ներդրում
ները, նոր տեխնոլոգիաների փոխանցումը, տնտեսության տեխնոլոգիական հենքի
թարմացումն ու ամրապնդումը։ Այս ոլորտում նույնպես զիջել ենք Ադրբեջանին,
ընդ որում, ոչ այնքան վերջինիս գրանցած
թռիչքային աճի, որքան մեզանում արձա
նագրված (2013-2014 թթ.-ից ի վեր) կտրուկ
անկման հետևանքով (գծապատկեր 12)։
Այսպիսով՝ պետք է խոստովանել, որ
գրեթե բոլոր ուղղություններով հետևողա
կանորեն և կայուն կերպով ձախողել ենք
բարեփոխումների իրագործման հնարա
վորությունները, կորցրել արժեքավոր մի
ժամանակահատված, նահանջել տնտե
սության մրցունակությունը պայմանավո
րող առանցքային դիրքերում, զիջել նախա-

 եռնողականությունը։ Փոխարենը՝ տուրք
ձ
տալով ազգային սնապարծությանը, ան
տեսելով ներքին խնդիրներն ու արտաքին
սպառնալիքները, շարունակել ենք ապավինել բացառապես աստվածային ողոր-
մածությանն ու հրաշքին, որոնք, ըստ մեր
մտածումների, չէին կարող շրջանցել մեզ՝
ընտրյալ ազգիս ներկա սերնդին։ Հերթա
կան անգամ, սակայն, այսօրինակ պատրանքները հօդս ցնդեցին՝ պահան
ջելով,
որ, ի վերջո, գիտակցենք դաժան իրակա
նությունը, լրջանանք, նորովի իմաստա
վորենք անկախ պետականության գաղա
փարը և ձեռնամուխ լինենք նոր, ավելի
կա
յուն հիմքերի վրա գտնվող, համաշ
խարհային առումով մրցունակ տնտեսու
թյան կառուցմանը։

ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ
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ПАНОРАМА ВОЙНЫ

ПАТОЛОГИЯ ПОРАЖЕНИЯ ИЛИ ИГРА С ИСТОРИЕЙ
С ПРЕДСКАЗУЕМЫМ ИСХОДОМ

Повышение конкурентоспособности экономики - это не только способ улучшить благосостояние
населения страны, но и серьезный вызов национальной безопасности. В статье проводится срав
нительный анализ динамики показателя конкурентоспособности и ее основных составляющих в
Армении и Азербайджане. Зафиксированный результат действует нам во вред. В течение мно
гих лет мы уступали по основным направлениям, определяющим конкурентоспособность. Это
означает, что поражение или победа - это не абстрактное понятие, а конкретная материя со своей
логикой и предпосылками. Чтобы в будущем одержать победы, мы должны учесть эти реалии и
серьезно работать над повышением конкурентоспособности экономики страны.
Ключевые слова: экономическая конкурентоспособность, столпы конкурентоспособности,

		

WAR PANORAMA

стимулы к эффективности, инновации, предпосылки для победы

Armen KTOYAN
PhD in Economics, Associate Professor, ASUE

PATHOLOGY OF DEFEAT OR PLAYING WITH HISTORY
WITH A PREDICTABLE OUTCOME

Increasing the competitiveness of the economy is not only a way to improve the well-being of the
country's population, but also a serious challenge to national security. The paper provides a comparative analysis of the dynamics of the competitiveness indicator and its main components in Armenia and
Azerbaijan. The result is bad for us. For many years we have been inferior in the main areas that determine competitiveness. This means that a defeat or a victory are not abstract concepts, but concrete
matters with their own logic and premises. In order to win victories in the future, we must take into
account these realities and seriously work to increase the competitiveness of the country's economy.
Key words:
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economic competitiveness, pillars of competitiveness, incentives for efficiency,
innovation, prerequisites for victory

ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐԸ

ԱՐՑԱԽԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՆԵՐՈՒԺԸ «ՆՈՐ
ՍԱՀՄԱՆԱԶԱՏՈՒՄԻՑ» ՀԵՏՈ.

ՍԱՀՄԱՆԻՑ
ԱՆԴԻՆ ՄՆԱՑԱԾ
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ...
Հիմնաբառեր. Արցախի Հանրապետություն,
		
վարչական շրջաններ, գրավված
		
տարածքներ, հանձնված տարածք		
ներ, տնտեսություն, արդյունաբե- 		
		րություն, գյուղատնտեսություն
2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձա
զերծ
ված արցախյան 2-րդ պատերազմն ավարտ
վեց Արցախի և Հայաստանի համար մարդկա
յին,
տարածքային և տնտեսական ծանր կորուստներով,
որոնց իրական ծավալները դեռևս կարիք ունեն որոշակի հստակեցման և համակողմանի գնահատման:
Ուստի սույն հոդվածի շրջանակում Արցախի Հանրա
պետության ազգային վիճակագրական ծառայության
և այլ պաշտոնական աղբյուրներում առկա տվյալնե
րի և փաստացի տարածքային փոփո
խությունների
համադրմամբ իրականացվել է պատերազմական
գոր
ծողությունների ավարտին Ադրբեջանի կողմից
գրավված, եռակողմ հայտարարությամբ թշնա
մուն
հանձնված և Արցախի տիրապետության տակ մնա
ցած տարածքների տնտեսական ներուժի նախ
նա
կան ուսումնասիրություն՝ բացահայտելու համար
պահ
պանված և կորսված տնտեսական հնարավո
րությունները:

Վ

արչատարածքային բաժանման միավոր
ների դասակարգչի1 համաձայն՝ նախքան
արցախյան 2-րդ պատերազմի մեկնարկն Արցախի Հան
րապետությունը բաղկացած էր 8 վարչական շրջաննե
րից՝ առանձին շրջանի կարգավիճակ ունեցող մայրա
քաղաք Ստեփանակերտ, Ասկերանի շրջան, Հադրութի
շրջան, Մարտակերտի շրջան, Մարտունու շրջան, Շա
հում
յանի շրջան (շրջկենտրոնը՝ Քարվաճառ), Շուշիի
1 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դասակարգիչ ՀԴ-007-2014»
(Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի
նախարարի 2014 թվականի հոկտեմբերի 20-ի` «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության «Վարչատարածքային բաժանման միավորների
դասակարգիչ» ընդունելու մասին» N 106-Ն հրամանի հավելված):

Աննա
ՓԱԽԼՅԱՆ
Տնտեսագիտության
թեկնածու, դոցենտ
2006 թ. գերազանցությամբ ավարտել է ԵրՊՏԻ-ն (այժմ՝ ՀՊՏՀ)՝
«Համաշխարհային տնտեսագիտություն», իսկ 2010 թ.՝ ՀՊՏՀ ասպիրանտուրան՝ «Միջազգային տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ:
2012 թ. պաշտպանել է թեկնածու
ական ատենախոսություն՝ ստա
նալով տնտեսագիտության թեկնա-
ծուի գիտական աստիճան: 2019 թ.
ստացել է դոցենտի գիտական
կոչում: ՀՊՏՀ միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամ
բիոնի դոցենտ է, «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի հրավիր
յալ
փորձագետ: Վերապատրաստվել և
դասախոսություններ է վարել եվրոպական մի շարք բուհերում: Հեղի
նակ է 43 գիտական և 6 գիտա
հանրամատչելի վերլուծական աշխատանքների:
ORCID ID https://orcid.
org/0000-0002-5854-2473
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շրջան և Քաշաթաղի շրջան (շրջկենտրո
նը՝ Բերձոր): Բացի Շահումյանի և Քաշա
թա
ղի շրջաններից, մյուսների շրջկենտ
րոնները համանուն քաղաքներն են:
2020 թ. սեպտեմբերի 27-ից ընթացող
պատերազմական գործողությունների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապե
տու
թյան վարչապետի, Ադրբեջանի Հանրա
պետության և Ռուսաստանի Դաշնության
նախագահների 2020 թ. նոյեմբերի 10-ի
եռակողմ հայտարարության հետևանքով2
8 վարչական շրջաններից Արցախի Հան
րապետության կազմում են մնացել մայ
րաքաղաք Ստեփանակերտը, Մարտա
կեր
տի շրջանի զգալի մասը, Մարտունու
և Աս
կերանի շրջանի մի մասը և Շուշիի
շրջանի որոշ գյուղական համայնքներ:
Թուրք-ահաբեկչական զորամիավորումների համառ աջակցությամբ Ադրբեջանին
հաջողվել է ռազմական ճանապարհով
հաստատվել Հադրութի շրջանում, Քաշա
թաղի շրջանի հարավային հատվածում,
Մարտունու, Ասկերանի, Մարտակերտի ու
Շահումյանի շրջանների որոշ բնակավայ
րերում:
Հադրութի շրջանում էին ներառված
Խորհրդային Ադրբեջանի Ջաբրայիլի շըր
ջանն ու Ֆիզուլու շրջանի ազատագրված
տարածքները: Արցախա-ադրբեջանական
2-րդ պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանը
կարողացել է գրավել Հադրութի շրջանի
30 համայնքից 28-ը: Բացառություն են
Խծաբերդ և Հին Թաղեր գյուղերը, որոնց
ուղղությամբ էլ 2020 թ. դեկտեմբերի 12-ին,
ՀՀ պաշտպանության նախարարության
տարածած մամլո հաղորդագրության համաձայն, գրանցվել է ադրբեջանական կողմի հարձակողական գործողությունների
առաջին դեպքը հրադադարի հայտարա
րությունից հետո3:
Մարտունու շրջանի 36 համայնքից հա-
կառակորդի տիրապետության տակ է
հայտնվել 7-ը՝ Զարդանաշեն համայնքը,
Թաղավարդ գյուղական համայնքի Թա-

ղավարդ գյուղը, Շեխեր, Ջիվանի, Սարգըսա
շեն, Վազգենաշեն համայնքներն ու
Ճարտար քաղաքային համայնքի Ներքին
Ճարտար քաղաքը:
Մարտակերտի շրջանի 43 համայնքից
Ադրբեջանը գրավել է 8-ը՝ Թալիշ, Հով
տաշեն, Մատաղիս, Նոր Այգեստան, Նոր
Կարմիրավան, Նոր Հայկաջուր, Նոր Մա
րաղա և Նոր Սեյսուլան:
Ասկերանի շրջանի 42 համայնքից
Ադր
բեջանի ենթակայության տակ է ան
ցել 8-ը՝ Ակնաղբյուր, Ավետարանոց, Ար
մենակավան, Ջրաղացներ, Մադաթաշեն,
Սղնախ, Մոշխմհատ և Ուղտասար:
Շուշիի շրջանում, որը բաղկացած էր
Շուշի քաղաքից և 6 գյուղական համայնքներից (Եղցահող, Լիսագոր, Հին շեն, Մեծ
շեն, Քարին տակ, Քիրսավան)4, պատերազմական գործողությունների հետևանքով փաստացիորեն թշնամու տիրա
պե
տության տակ են անցել Շուշի քաղաքը,
Քարին տակ և Քիրսավան գյուղերը:
Ըստ զինադադարի հաստատման մա
սին հայտնի հայտարարության՝ 2020 թ.
նոյեմբերի 20-ին Ադրբեջանին է հանձնվել
Աղդամի շրջանը, որն այդ անվանումով
գոյություն է ունեցել 1930-1993 թթ.՝ որպես
Խորհրդային Ադրբեջանի վարչական շըր
ջան: 1993 թ., ազատագրվելով հայկական
զինված ուժերի կողմից, դրա զգալի մասը
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժան
մամբ ընդ
գրկվել էր Ասկերանի և Մարտունու շրջան
ներում (տե՛ս համապատասխան շրջան
ների կարմիր հատվածները նկար 1-ում):
Քելբաջարի շրջանը, ըստ նախնական
պայմանավորվածության, պետք է վերադարձվեր Ադրբեջանի Հանրապետությանը մինչև 2020 թ. նոյեմբերի 15-ը, սակայն
կողմերի լրացուցիչ համաձայնությամբ
ժամկետը երկարաձգվեց մինչև նոյեմբերի
25-ը: Մինչև խորհրդայնացումը Հայաս
տանի կազմում ընդգրկված, իսկ 19301993 թթ. Խորհրդային Ադրբեջանի մաս

2 Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի և Ռուսաստանի
Դաշնության նախագահի հայտարարությունը, 10.11.2020, https://www.primeminister.am/hy/press-release/item/2020/11/10/
Announcement/
3 ՀՀ պաշտպանության նախարարության մամլո հաղորդագրություն, 12-ը դեկտեմբերի, 2020 թ., https://www.mil.am/hy/
news/8733
4 Մելքումյան Ս., Արցախ-Ղարաբաղ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, Եր., «Յասոն ՍՊԸ», 2010, 415 էջ, ISBN
978-9939-829-02-9, էջ 308:

կազմող Քելբաջարի (հայեցի անվանմամբ՝
Քարվաճառի) շրջանն ազատագրվել էր
Արցախյան հերոսամարտի ընթացքում՝
Արցախի Հանրապետության վարչական
բաժանմամբ ներառվելով Շահումյանի
վարչական շրջանում:
Տարածքների փոխանցման գործըն
թացն ավարտվել է 2020 թ. դեկտեմբերի
1-ին՝ Լաչինի շրջանի հանձնմամբ: Մին
չև խորհրդայնացումը՝ Հայաստանի, իսկ
1930-1992 թթ.՝ Խորհրդային Ադրբեջանի
կազմում ներառված Լաչինի (հայկա
կան
անվանումը՝ Բերձոր) շրջանը ազա
տա
գրու
մից հետո դարձել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քաշաթա
ղի
շրջանի մաս՝ նախկին ադրբեջանա
կան
Զանգելանի ու Կուբաթլուի հետ միասին։
Լաչինի 5 կմ լայնությամբ միջանցքը, որը,
շրջանցելով Շուշի քաղաքը, ապահովելու

5 Կապույտ գույնով են ներկված 2020 թ. արցախյան 2-րդ պատերազմի ընթացքում՝ մինչև նոյեմբերի 10-ի եռակողմ
հայտարարության ստորագրումն Ադրբեջանի կողմից փաստացիորեն գրավված տարածքները: Կարմիր գույնով նշված
տարածքներն Ադրբեջանի Հանրապետության տիրապետության տակ են անցել՝ համաձայն 2020 թ. նոյեմբերի 10-ին
Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև ստորագրված
հայտարարությամբ սահմանված ժամանակացույցի:
6 Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի և Ռուսաստանի
Դաշնության նախագահի հայտարարությունը, 10.11.2020, https://www.primeminister.am/hy/press-release/item/2020/11/10/
Announcement/
7 ԱՀ ԱՎԾ, Արցախի Հանրապետության վիճակագրական տարեգիրք 2019, էջ 188:
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Արցախի Հանրապետության
վերափոխված քարտեզը5

/6.

2020

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

է Արցախի Հանրապետության մնացյալ
տարածքների կապը Հայաստանի Հանրա-
պետության հետ, ըստ եռակողմ հայտա
րարության, մնում է Ռուսաստանի Դաշնու
թյան խաղաղապահ զորակազմի վե
րահսկողության ներքո6 (Արցախի Հան
րա
պետության վերափոխված քարտեզը ներ
կայացված է նկար 1-ում):
Բնականաբար, տարածքների հետ միասին, Արցախի Հանրապետությունը զրկվել
է նաև տնտեսական գործունեության ա-
պահովման կենսական նշանակության մի
շարք ենթակառուցվածքներից՝ պարփակվելով հետագա զարգացման համար չափազանց սահմանափակ հնարավորությունների տիրույթում: Այս իմաստով, հույժ
հրատապ խնդիր է դառնում առկա ռե
սուրսների և հնարավորությունների վերագնահատումը՝ դրանք հետպատերազմյան
տնտեսության վերականգնմանը ծա
ռա
յեցնելու նկատառումներով:
Համաձայն ԱՀ 2019 թ. վիճակա
գրական տարեգրքի՝ Արցախի ՀՆԱ 44.8%-ն

ապահովվել է առևտրի և ծառայու
թյուն
ների ոլորտի հաշվին, արդյունաբերության
մասնաբաժինը երկրի ՀՆԱ կառուցված
քում կազմել է 28.5%, գյուղատնտեսության,
անտառային տնտեսության և ձկնաբուծության մասնաբաժինը՝ 10.9%, իսկ 9.6%ն ապահովել է շինարարության ոլորտը7:
Արցախի արդյունաբերական արտադ
րանքի թողարկման ծավալներն ըստ ա-
ռանձին վարչական շրջանների ներկայաց
ված են աղյուսակ 1-ում: Այսպես՝ 2018 թ.
Ար
ցախի Հանրապետությունում, ընդհա
նուր առմամբ, արտադրվել է 125 մլրդ դրամի արդյունաբերական արտադրանք (ներ-
առյալ՝ աշխատանք կամ ծառայու
թյուն),
որի գերակշիռ մասը՝ շուրջ 73 մլրդ դրամ
արժողությամբ կամ ամբողջի 58.4%-ը,
բաժին է ընկնում Մարտակերտի շրջանին,
որին հաջորդում է մայրաքա
ղաք Ստե
փանակերտը (28.4%): Բարեբախտաբար,
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Արցախի արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն ըստ շրջանների9

Ամբողջությամբ Արցախի Հանրապետության տիրապետության տակ գտնվող վարչական շրջաններ:
Առավելապես Արցախի Հանրապետության տիրապետության տակ գտնվող վարչական շրջաններ:
Մասամբ Արցախի Հանրապետության տիրապետության տակ անցած վարչական շրջաններ:
Առավելապես Ադրբեջանի Հանրապետության տիրապետության տակ անցած վարչական շրջաններ:
Ամբողջովին Ադրբեջանի Հանրապետության տիրապետության տակ անցած վարչական շրջաններ:

ամբողջովին կամ մասնակիորեն Ադրբե
ջանի Հանրապետության տիրապետու
թյան տակ անցած շրջանները բնութագրվում են արդյունաբերական արտադ-

րանքի թողարկման անհամեմատ հա
մեստ կա
րողություններով: Մասնավորա
պես՝ հակառակորդին անցած Հադրութի
(1.9%), Շահումյանի (1.4%) և Քաշաթաղի
(2.7%) շրջանները միասին թողարկում
էին ընդամենը 7.44 մլրդ դրամի արդյու
նաբերական արտադրանք, մինչդեռ մասնակիորեն կորսված Մարտունու, Ասկե
րանի և Շուշիի շրջաններում արդյունաբերական արտադրանքի գումարային ծա
վալը շուրջ 9 մլրդ դրամ է կամ ընդհանուր
արդյունաբերության 7.2%-ը:
Արցախի շրջանների դերակատարումն
առանձնապես չի տարբերվում նաև արդյունաբերական արտադրանքի թողարկ
ման հնարավորություններն ըստ տնտե
սական գործունեության տեսակների դի
տարկելիս (տե՛ս աղյուսակ 2): Հանքար
դյունաբերական արտադրության և բացահանքերի շահագործման 97.8% մասնա
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բաժնով բացարձակ առաջատարը Մարտակերտի շրջանն է, մինչդեռ մշակող արդյունաբերության (71%), էլեկտրակա
նու
թյան, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մա-
տակարարման ծավալներով (53.6%), ինչ
պես նաև ջրամատակարարման, կոյուղու,
թափոնների կառավարման և վերամշակ
ման ցուցանիշներով (51.5%) ամենա
խո
շոր դերակատարը՝ առանձին վարչական
շրջանի կարգավիճակ ունեցող մայրաքա
ղաք Ստեփանակերտը:
Արցախի տարածքների կրճատումն ա-

ռավել ակնառու և շոշափելի կդառնա հատ-

 ապես գյուղատնտեսության ոլորտի հնա-
կ
րավորությունների կորստի դիտա
կետից՝
լուրջ սպառնալիք հանդիսանալով ինչ
պես Արցախի, այնպես էլ Հայաստանի
Հանրապետության պարենային անվտանգության համար: Աղյուսակ 3-ում արտա
ցոլված է հացահատիկային և հատիկա
ընդեղենային մշակաբույսերի աճեցման
ներուժը նախապատերազմյան Արցախի
վարչական շրջաններում: Բերված տվյալ
ների համաձայն՝ հակառակորդի տիրա

8 Աղյուսակի գունային բաժանումը պատահական չէ, ընտրված երանգները մատնանշում են վարչական շրջանների
նկատմամբ արցախյան կամ ադրբեջանական գերակայության աստիճանը: Մուգ կապույտը խորհրդանշում
է տարածքների նկատմամբ Արցախի միանձնյա տիրապետությունը, իսկ մուգ կարմավունը՝ Ադրբեջանի
լիակատար իշխանությունը, առավել բաց երանգներն արտացոլում են երկու երկրների գերակայության տարբեր
համամասնություններ: Ընտրված տրամաբանությունը պահպանվում է հոդվածի բոլոր աղյուսակներում:
9 ԱՀ ԱՎԾ, Արցախի Հանրապետության վիճակագրական տարեգիրք 2019, էջ 198-199:
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ԱՀ վարչական
շրջանները 2020թ.
սեպտեմբերի 1-ի
դրությամբ

Ամբողջ
արդյունաբերությունը

Ստեփանակերտ

35534.8
(28.4%)
4044.2
(3.2%)
2307.3
(1.9%)
72988.2
(58.4%)
4520.4
(3.6%)
1700.8
(1.4%)
478.4
(0.4%)
3432.0
(2.7%)
125006.1

Ասկերան
Հադրութ
Մարտակերտ
Մարտունի
Շահումյան
Շուշի
Քաշաթաղ
Ընդամենը

Արդյունաբերությունն՝ ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների
ՀանքարդյունաբեՄշակող
ԷլեկտրականուՋրամատակարական արտադրու- արդյունաբե- թյան, գազի, գո- րարում, կոյուղի,
թյուն և բացահանրություն
լորշու և լավորակ
թափոնների
քերի շահագործում
օդի մատակակառավարում և
րարում
վերամշակում
444.2
14185.6
20161.7
743.3
(51.5%)
(53.6%)
(71%)
(1.1%)
155.3
1044.8
2385.9
458.2
(18%)
(3.9%)
8.4(%)
(0.7%)
54.7
687.4
1561.9
3.3
(6.3%)
(2.6%)
(5.5%)
(0.00%)
60.3
4419.1
725.4
67783.4
(7%)
(16.7%)
(2.5%)
(97.8%)
100.7
1138.7
3269.9
11.1
(11.7%)
(4.3%)
(11.5%)
(0.02%)
1672.6
28.2
(6.3%)
(0.1%)
22.4
318.9
130.5
6.6
(2.6%)
(1.2%)
(0.5%)
(0.01%)
25.1
2997.3
121.6
288.0
(2.9%)
(11.3%)
(0.4%)
(0.4%)
69293.9
28385.1
26464.4
862.7

պետության տակ անցած Հադրութի, Շա
հումյանի և Քաշաթաղի շրջաններում էր
գտնվում երկրի հացահատիկային մշա
կաբույսերի աճեցման 47.4% (560241.5 ց)
գումարային ներուժը, իսկ եթե դրան էլ գու
մարենք միայն մասամբ Արցախի «նորաց
ված» սահմաններում մնացած Ասկերանի,
Մարտունու և Շուշիի շրջանների համա
խառն բերքի առնվազն կեսը (235948.1 ց
կամ ընդհանուրի 20%-ը), ապա պարզ
կդառ
նա, որ Արցախը զրկվել է հացա

ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ

Արցախի արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն ըստ տնտեսական
գործունեության տեսակների10

հատիկային բերքի համախառն ներուժի
առնվազն 67.4%-ից: Այս ցուցանիշում ներ
առ
ված չեն թշնամու կողմից գրավված
Մարտակերտի շրջանի այն տարածքները,
որոնք հնարավոր է՝ ընդգրկում են նաև
հացահատիկային ցանքատարածություն
ներ:
Եվ քանի որ հացահատիկի արցախյան
բերքի զգալի մասն ավանդաբար մատա
կարարվել է Հայաստանի Հանրապետու
թյանը, փաստորեն, առաջիկայում վեր

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3

Հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի աճեցման 2019 թ.
ներուժն ըստ Արցախի վարչական շրջանների11

10 ԱՀ ԱՎԾ, Արցախի Հանրապետության վիճակագրական տարեգիրք 2019, էջ 200:
11 ԱՀ ԱՎԾ, «Պարենային ապահովություն» վիճակագրական տեղեկագիր, Ստեփանակերտ, 2019, էջ 33 / http://stat-nkr.am/
files/publications/2020/Parenayin_2019.pdf:
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4

Ընտանի կենդանիների գլխաքանակը 2020 թ. սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ՝ ըստ
Արցախի վարչական շրջանների12

ջինս նույնպես կբախվի հացահատիկի նոր
մատակարարներ փնտրելու խնդրին:
Համարժեք իրավիճակ է նաև անասնա
պահության առումով, քանի որ տնային կենդանիների գլխաքանակի գերակշիռ մասն
ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն կենտրոնացված էր Ադրբեջանի իշխանության
տակ անցած Արցախի վարչական շրջան
ներում (աղյուսակ 4): Այսպես՝ Հադրութի,
Շահումյանի և Քաշաթաղի շրջաններում
էին բուծվում Արցախի Հանրապետության
կովերի 44.4%-ը, խոզերի 35.6%-ը, ոչխար
ների ու այծերի 49.5%-ը և ընտանի թռչուն-
ների 20.7%-ը: Միաժամանակ, եթե սրանց
գումարենք մասնակիորեն Արցախում մնացած Ասկերանի, Մարտունու և Շուշիի շըր

ջանների ընտանի անասունների բուծման
ներուժի ուղիղ կեսը, ապա ակնհայտ կդառ
նա, որ Արցախը, ընդհանուր առմամբ,
զրկվել է կովերի գլխաքանակի առնվազն
64%-ից, խոզերի՝ 59.5%-ից, ոչխարների ու
այծերի՝ 68.4%-ից և թռչունների՝ 52.2%-ից:
Հետևաբար՝ հաշվի առնելով ստեղծ
ված
իրավիճակը, կարող ենք առաջի
կայում
Արցախում և Հայաստանի Հանրապետու
թյունում կանխատեսել մսամթերքի առա
ջարկի անկում, որը կուղեկցվի համապա
տասխան գնաճով:
2020 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ, ըստ
ԱՀ արդարադատության նախարարության
պետական ռեգիստրի բաժնի տվյալների,
իրավաբանական անձանց թիվը կազ
մել

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5

ԱՀ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի կառուցվածքն ըստ
շրջանների13
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12 ԱՀ ԱՎԾ, «Արդյունաբերության, գյուղատնտեսության և շինարարության հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական
գործունեության երկնիշ դասակարգման /վիճակագրական ամփոփ օպերատիվ տվյալներ/», 2020 թ. հունվար-օգոստոս,
Ստեփանակերտ, 2020, էջ 8-9 / http://stat-nkr.am/files/publications/2020/svodka_ogostos_2020.pdf
13 Արցախի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն (ԱՀ ԱՎԾ), «Զեկույց բիզնես-ռեգիստրի
հետազոտության», Ստեփանակերտ, 2020, էջ 5 / http://stat-nkr.am/files/publications/2020/biznes_register_2019.pdf

Հ/Հ

Շրջանը

1.

ք. Ստեփանակերտ

2.

Ասկերանի շրջան

3.

Մարտունու շրջան

4.

Մարտակերտի շրջան

5.

Շուշիի շրջան

6.

Հադրութի շրջան

7.

Քաշաթաղի շրջան

Աջակցության ուղղությունը
բակելի տարածքի գնում
բնակելի տան կառուցում
բնակելի տարածքի
վերանորոգում
բակելի տարածքի գնում
բնակելի տան կառուցում
բնակելի տարածքի
վերանորոգում
բակելի տարածքի գնում
բնակելի տան կառուցում
բնակելի տարածքի
վերանորոգում
բակելի տարածքի գնում
բնակելի տան կառուցում
բնակելի տարածքի
վերանորոգում
բակելի տարածքի գնում
բնակելի տան կառուցում
բնակելի տարածքի
վերանորոգում
բակելի տարածքի գնում
բնակելի տան կառուցում
բնակելի տարածքի
վերանորոգում
բակելի տարածքի գնում
բնակելի տան կառուցում
բնակելի տարածքի
վերանորոգում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

է 4203 միավոր, անհատ ձեռնարկա
տե
րերինը՝ 11563 միավոր, որոնց բաշխ
վա
ծությունը, ըստ վարչական շրջան
ների,
բեր
ված է աղյուսակ 5-ում: Ընդ որում,
աղյուսակում ներառվել են 2019 թ. պետա
կան ռեգիստրի միասնական գրանցամատյանում առկա տնտեսավարող սուբ

յեկտ
ներն անկախ իրենց տնտեսական ակտի
վության աստիճանից (այդ թվում՝ 2019 թ.
ընթացքում լուծարվածները):
Իրավիճակը կարելի է բարվոք գնահա
տել ըստ գրանցված իրավաբանական ան
ձանց և անհատ ձեռնարկատերերի բա
ցար
ձակ ցուցանիշների՝ հաշվի առնելով
այն հանգամանքը, որ դրանց գերակշիռ
մասը Ստեփանակերտում է, ինչպես նաև
առավելապես (Մարտակերտ) կամ մասամբ
(Մարտունի) Արցախի վերահսկողության

Աջակցության (սուբսիդիայի) չափը
(մլն դրամ)
767.8
172.6
155.1
3.6
5.2
4.3
7.5
5.3
2.5
2.2
1.1
1.0
17.4
2.7
10.0

ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ

2019 թ. ԱՀ քաղաքացիներին տրամադրված ֆինանսական աջակցությունը
(սուբսիդավորման գումարները)՝ ըստ ԱՀ շրջանների և աջակցության
ուղղությունների14
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1.0
3.0
0.5
0.0
1.0
0.4
1164.2

ներքո մնացած շրջաններում։ Այդու
հան
դերձ, գրանցված կազմակերպությունների
թիվն իրական պատկերա
ցում չի կարող
տալ հնարավոր կորուստների մասին, քա
նի որ որևէ կերպ չի արտացոլում դրանց
գործունեության արժեքային ցուցանիշ
ներն ու նպաստը տնտեսության զարգաց
ման հարցում: Ուստի Արցախի կորսված
տնտեսական ներուժի գնահատում հնա
րավոր է իրականացնել առավել խորքա
յին ուսումնասիրությունների և որակական
տվյալների առկայության դեպքում:
Բնակարանաշինության
ծավալների
աճի պայմաններում վերջին տարիներին
Արցախի ներդրումային հիմնադրամը հի
փոթեքային վարկերի սուբսիդավորման
եղա
նակով զգալի ֆինանսական աջակցություն է տրամադրել Արցախի Հանրա

14 Արցախի ներդրումային հիմնադրամ, 2019 թվականի գործունեության հաշվետվություն, Ստեփանակերտ, 2020 թ.
(Արցախի ներդրումային հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 2020 թ. մարտի 23-ի թիվ 17 որոշման հավելված), էջ
26, http://www.aif.am/images/Hashvetvutyun-2019.pdf
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պետության քաղաքացիներին՝ բնակելի
տների կառուցման, բնակելի տարածքների գնման կամ վերանորոգման նպատակներով (աղյուսակ 6): Այսպես՝ միայն Ստե
փանակերտում 2019 թ. բնակելի տների
կա
ռուցման, տարածքների գնման կամ
վերանորոգման համար քաղաքացիներին
տրամադրվել է շուրջ 1095.5 մլն դրամի ֆինանսական աջակցություն կամ այդ նպա
տակով Արցախի ներդրումային հիմնա
դրամի ֆինանսական հատկացումների
94.1%-ը, հաջորդիվ՝ մեծությամբ երկրորդ
քաղաքը Շուշին է՝ շուրջ 30.1 մլն դրամի
(կամ 2.6%-ի) հասնող ֆինանսական աջակ
ցությամբ, որը, ցավոք, մնաց սահմանի մյուս
կողմում: Մնացած վարչական շրջաններում
բնակչության կեցության պայմանների բա-
րելավմանն ուղղված ֆինանսա
վորումը
համեմատաբար փոքր ծավալների է:
Թեև ստեղծված պայմաններում բնակա
րանաշինությանն ուղղված ներդրումների

կենտրոնացումը մայրաքաղաքում առա
ջին հայացքից պետք է «սփոփիչ» համար
վեր, սակայն, հաշվի առնելով արցախյան
2-րդ պատերազմի ընթացքում Ստեփա
նակերտի միտումնավոր ու անդա
դար
հռթիռակոծումները և դրանց պատճառած
ավերածության ծավալները՝ ֆինանսա
կան և գույքային կորուստների չափն ան
նախադեպ է դառնում:
Այսպիսով՝ կատարված ուսումնասիրության արդյունքում թեև հնարավոր դար

ձավ վեր հանել հետպատերազմյան Ար-
ցախի տնտեսական հնարավորություննե
րի առավել շոշափելի կորուստները, սա-
կայն թեման դեռևս կարիք ունի հա
մա
կողմանի ուսումնասիրության, քանի որ,
առանց առկա ներուժի հստակ գնահատ
ման, հնարավոր չէ մշակել երկրի վերա
ծննդի և հետագա զարգացման ռազմա
վարություն…
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АРЦАХА ПОСЛЕ «ДЕМАРКАЦИИ ГРАНИЦ»:
ВОЗМОЖНОСТИ, ОСТАВШИЕСЯ НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ ГРАНИЦЫ...

Вторая Арцахская война, развязанная 27 сентября 2020 года, закончилась тяжелыми челове
ческими, территориальными и экономическими потерями для Арцаха и Армении, реальные
масштабы которых все еще нуждаются в уточнении и всесторонней оценке. Таким образом, в
рамках данной статьи на основе сопоставления имеющихся данных Национальной статистической
службы Республики Арцах и других официальных источников с фактическими территориальными
изменениями, проведено предварительное исследование экономического потенциала территорий,
оккупированных Азербайджаном по окончании боевых действий, переданных противнику на
основе трехстороннего заявления и находящихся под контролем Арцаха, с целью выявления
сохранившихся и утраченных экономических возможностей.
Ключевые слова: Республика Арцах, административные районы, оккупированные

		
территории, переданные территории, экономика, промышленность,
		сельское хозяйство

WAR PANORAMA

Anna PAKHLYAN
Invited expert of «Amberd» Research Center, ASUE,

ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ

ПАНОРАМА ВОЙНЫ

/6.

2020

Анна ПАХЛЯН
Приглашенный эксперт исследовательского центра «Амберд», АГЭУ,
кандидат экономических наук, доцент

ARTSAKH ECONOMIC POTENTIAL AFTER «NEW DEMARCATION OF BORDERS»:
OPPORTUNITIES REMAINING ON THE OPPOSITE SIDE OF THE BORDER...

The Second Artsakh War, unleashed on September 27, 2020 ended with heavy human, territorial,
and economic losses for Artsakh and Armenia, the real scale of which still needs some clarification and
comprehensive assessment. Therefore, in the framework of this paper, based on a combination of data
available at the National Statistical Service of the Republic of Artsakh and other official sources with
de facto territorial changes, a preliminary study of the economic potential of the territories remained
under the control of Artsakh, territories occupied by Azerbaijan at the end of the hostilities and handed over to the enemy by a trilateral announcement was carried out to identify the preserved and lost
economic opportunities.
Keywords:

		

Artsakh republic, administrative districts, occupied territories,
transferred territories, economy, industry, agriculture
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Արցախը հարուստ է զբոսաշրջային ռեսուրսնե
րով՝ պատմամշակութային հուշարձաններ, եկեղեցի
ներ, գեղատեսիլ բնություն, բերդեր, ամրոցներ, քա
րանձավներ, թանգարաններ, լեռներ և այլն։ Ցավոք,
2020 թ. աշնան պատերազմից հետո տարածքային
կորստի հետևանքով Ադրբեջանին անցան Արցախի՝
զբոսաշրջային գրավչություն ունեցող մեծ թվով վայ
րեր ու ռեսուրսներ, որոնց մի մասը ներկայացվել է
հոդ
վածում։ Այսօր արդեն ականատես ենք լինում
ադրբեջանցիների կողմից հայկական պատմամշակութային ժառանգության դիտավորյալ ոչնչացմանը՝ այդ տա
րածքներից հայկական հետքը վերաց-
նելու նպատակով։ Ուստի հրատապ է, միավորելով
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի և միջազգային այլ կազմակերպություն
ների ու երկրների ջանքերը, փրկել այդ հարս
տու
թյունը ոչնչացումից։

Ա

րցախը պատմական Հայաստանի անբա
ժանելի մասն է՝ հայկական երկրորդ պետությունը, որտեղ վերջին տարիներին զարգանում էր զբո
սաշրջությունը, որի համար երկրում առկա են բա
զում
ռեսուրսներ՝ պատմամշակութային, կրոնական, բնական,
գաստրոնոմիական և այլն։ Ցավոք, այս տարվա աշնանը
բռնկված պատերազմից հետո, Արցախի տարածքների
կորստի հետ մեկտեղ, զրկվեցինք նաև զբոսաշրջա
յին
մեծ հարստությունից։
Մինչ զբոսաշրջային ռեսուրսներին անդրադառնալը՝
հակիրճ անդրադարձ կատարենք վերջին տարինե
րին
Արցախում զբոսաշրջության զարգացման միտումն երին։
2019 թ. հունվար-դեկտեմբերին Արցախ է այցելել 41963
միջազգային զբոսաշրջիկ՝ նախորդ տարվա 28588-ի
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Արցախ ժամանած զբոսաշրջիկների թիվը 2009-2019 թթ.1

փոխարեն (գծապատկեր 1): Ռուսաստանի
Դաշնությունից զբոսաշրջիկների թիվը
եղել է 19160, ԱՄՆ-ից՝ 7527, Ֆրանսիայից՝
1661, Գերմանիայից՝ 765, Լիբանանից՝
699, Լեհաստանից՝ 685, Չինաստանից՝
671, Արգենտինայից՝ 594, Կանադայից՝
575, Սիրիայից՝ 5682:
Արցախի վճարային հաշվեկշռի ընթա
ցիկ հաշվի ապրանքների և ծառայություն
ների արտահանում և ներմուծում ենթա
հաշվի ճանապարհորդության բաժինը
2018 թ. գնահատվել է -2227,2 հազար ԱՄՆ
դոլար (կրեդիտ՝ 2284,7 հազար ԱՄՆ դո
լար, դեբետ՝ 4511,9 հազար ԱՄՆ դոլար)3:
Այսինքն՝ Արցախ ժամանած զբոսաշրջիկ
ներից ստացված գումարը 2018 թ. կազմել
է 2284,7 հազար ԱՄՆ դոլար, հետևաբար՝
յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկ միջինը ծախ
սել է 80 ԱՄՆ դոլար:
Ըստ Արցախի ԱՎԾ տվյալների` կացու
թյան և հանրային սննդի ծառայություն
ների ծավալը 2018 թ. եղել է ընդհանուր ծա
ռայությունների 5,2%-ը (3514.0 մլն դրամ,

որից՝ կացության կազմակերպում՝ 769,3
մլն դրամ, հանրային սննդի կազմա
կեր
պում՝ 2744,7 մլն դրամ), որի 84,6%-ը բա
ժին է ընկել Ստեփանակերտին, 15,4%-ը՝
Արցախի մյուս շրջաններին4:
2019 թ. Արցախում գործել է 92 հյուրա
նոցային տնտեսության օբյեկտ (ՀՏՕ)՝
1930 ննջատեղով: Վերջին տասը տարի
ների ընթացքում ՀՏՕ-ների քանակն ավե
լացել է 5,3 անգամ՝ 17-ից հասնելով 92-ի:
2019 թ. «Տիգրանակերտ» պետական պատմամշակութային արգելոց է այցելել 15095,
Ստեփանակերտի և Շուշիի զբոսաշրջա
յին տեղեկատվական կենտրոններ՝ 1076
զբոսաշրջիկ5: Զբոսաշրջային գործունեու
թյամբ զբաղվել է 10 կազմակերպություն՝
9 զբոսաշրջային օպերատոր և 1 զբոսա
շրջային գործակալ:
Ըստ զբոսաշրջային ռեսուրսների՝ Ար
ցախում զարգացման հեռանկար ունեին
պատմամշակութային, կրոնական, առող
ջա
րանային, ագրո- և էկո-, քաղաքային,
սպորտային և արկածային, հնագիտա-

1 Աղբյուրը՝ ԼՂՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2009-2019 թթ., հրապարակումներ, http://stat-nkr.am
2 Արցախ այցելած զբոսաշրջիկների թիվն աճել է 46.7%-ով. նախարար, https://artsakhpress.am/arm/news/119929/?fbclid=IwAR2fBJ1nNCrrbk5mtqWD58lEvOcsqaN5xKNtm_DEt-IQ5sUJbuOv92KuTWk
3 Արցախի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը 2015-2018 թթ., էջ 19, http://stat-nkr.am/files/publications/2019/vcharayin_hashiv_2018.pdf
4 ԼՂՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թ. հունվար-դեկտեմբերին, էջ 35-37, http://stat-nkr.am/files/publications/2018/
Doklad_2018_hunvar_dektember/33-37-1_2_6_arevtur%26carayutyun%20nor.pdf
5 Արցախ այցելած զբոսաշրջիկների թիվն աճել է 46.7%-ով. նախարար, https://artsakhpress.am/arm/news/119929/?fbclid=IwAR2fBJ1nNCrrbk5mtqWD58lEvOcsqaN5xKNtm_DEt-IQ5sUJbuOv92KuTWk
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կան, գաստրոնոմիական և զբոսաշրջու
թյան այլ տեսակներ:
2020 թ. սեպտեմբերի 27-ին Արցախի
դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատե
րազմական գործողությունների հետևան
քով վերջինիս հսկողության տակ անցավ,
ընդհանուր առմամբ, 121 համայնք (Քաշա
թաղ (52 համայնք), Մարտակերտ (8 հա-
մայնք), Շահումյան (16 համայնք), Հադ
րութ (29 համայնք), Շուշի (Շուշի և Քա
րինտակ), Ասկերան (8 համայնք), Մարտունի (6 համայնք))6, որտեղ, ցավոք, առկա են
զբոսաշրջային մեծ նշանակու
թյուն ունե
ցող շատ վայրեր և ռեսուրսներ։ Ու թեև նոր
սահմանները դեռևս հստակ չեն գծվել ու
հաստատվել, սակայն ՀՀ կառավարու
թյան 2020 թվականի նոյեմբերի 21-ի
N1820-Լ որոշման հավելվածից ընդ
հա
նուր առմամբ պարզ է դառնում, թե զբո
սաշրջային նշանակության ինչ վայրեր ենք
կորցրել։ Այժմ անդրադառնանք դրանցից
մի քանիսին։
«Հունոտի կիրճ» բնապատմական արգելոցը Շուշիի շրջանում է։ Ջդրդուզի ամենաբարձր կետից երևում են աննման գե
ղեցկությամբ կիրճի 250 մ բարձրությամբ
պատերը, որոնք վեր են խոյանում բերդա
քաղաք Շուշիի հարավարևմտյան մասում՝
Կարկառ գետի վրա: Ոտքով կիրճի միջով
զբոսնող զբոսաշրջիկներին գրա
վում են
աննման ջրվեժները, խիտ անտառ
ները,
քարե դարի բնակելի քարանձավները, Հունոտ գյուղի ավերակները, հնամենի կա
մուրջները:
Մամռոտ քար ջրվեժն ավելի հայտնի
է «Հովանոցներ» կամ «Զոնտիկներ» ան
վանմամբ և Հունոտի կիրճի անկրկնելի
զարդերից է. հսկա մամուռները բնական
անձրևանոցների դեր են կատարում քարե
րից թափվող սառնորակ ջրերի հաճույքը
վայելող զբոսաշրջիկների համար7:
Հունոտի կիրճում է գտնվում Ալեքսա
նա Ղուզե քարանձավը կամ քարայրային
հա
մալիրը՝ Քարին տակ գյուղի հարավ-

արևմուտքում, Զառ գետի ձախ ափին: Այս
քարանձավն ունի մոտ 50 մ խորություն և
շուրջ 7 առանձնացված սրահներ: Բնա
կեց
ված լինելով հելլենիստական դարա
շրջանում՝ Ք.ա. I դարից մինչև մ.թ. I դարը
քարանձավը ծառայել է որպես հեթա
նո
սա
կան պաշտամունքի վայր։ Այսօր այն
Արցախում բնակվող սպիտակաթև չղջիկ
ների միակ հանգրվանն է: Ըստ մասնա
գետների՝ Ալեքսանա Ղուզեն հազարամ
յակներ շարունակ մարդկանց համար որ-
պես բնակարան է ծառայել8։
Քարանձավ Ավանա Կարանը Շուշիի
հարավ-արևմուտքում գտնվող դժվարան
ցանելի մի վայրում է, որը կոչվում է Ավա
նի Քերծ: Քարանձավն ունի մոտ 75 մ
խորություն և մինչև 15 մ-ի հասնող լայնու
թյուն, իսկ բարձրությունը 7-10 մ է9:
Ազոխի քարանձավը, գտնվելով Հադ
րութի շրջանի Ազոխ և Դրախտիկ գյուղերի
միջև, համարվում է քարե դարի հնագույն
կովկասյան բնակավայրերից մեկը: Այն
ունի մուտք և ելք վեց բավիղանման սրահ
ներից: Ամենամեծ սրահի մակերեսը 3000
ք.մ է: Այստեղ՝ աշելյան մշակութային դա-
րաշրջանի շերտում, առաջին անգամ հայտնաբերվել են բուսական և կենդանական
աշխարհների բրածո մնացորդներ, նախ
նադարյան արվեստի հետքեր, քարե գոր-
ծիքներ, որոնց տարիքը գերազան
ցում է
700.000 տարին: Մուտքի մոտ՝ 7 մ խորության վրա, հնէաբանները հայտնա
բերել
են մուստերյան դարաշրջանի նեանդեր
թալցու վերին ծնոտի բեկոր: Մինչ այդ նեան
դերթալցու մնացորդ
ներ են հայտնա
բեր
վել չորս վայրում` Սիդի Աբդուրախ
մանում (Մարոկկո), Շտեյնխեյմում (Գեր
մանիա), Սպանոկոմբում (Անգլիա) և Սե-
դիա-դել Դիաբոլոնում (Իտալիա): Ազոխի
քարանձավն առաջնակարգ նշանա
կու
թյուն ունի ոչ միայն նեանդերթալցու կազ
մա
խոսության վերականգնման առումով,
այլև հաստատում է այն տեսակետը, որ
Հայաստանի տարածքը անտրոպոգենեզի

6 Հավելված ՀՀ կառավարության 2020 թվականի նոյեմբերի 21-ի N1820-Լ որոշման, 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից
Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սկսված պատերազմական գործողությունների
հետևանքով Ադրբեջանի Հանրապետության վերահսկողության տակ անցած համայնքներում հաշվառված
քաղաքացիների աջակցության միջոցառումը, https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/kar/2020/11/1820_1.pdf
7 Հունոտի կիրճ. Արցախի գեղեցկուհիներից մեկը, https://hushardzan.am/archives/11243
8 Արցախի սպիտակաթև չղջիկների միակ հանգրվանը, https://hushardzan.am/archives/12360
9 Ճանապարհորդություն դեպի Արցախ. վայրեր Շուշիում, որոնց մասին Դուք չգիտեիք և որոնք անպայման պետք է
տեսնել, https://www.orer.am/?p=219936&l=am

10 Ազոխի քարանձավ, http://findarmenia.org/arm/sights/azokh
11 Շահումյանի շրջանի Զուարի Տաք Ջուր, https://aartsakh.wordpress.com/2016/01/07/%D5%B7%D5%A1%D5%B0%D5
%B8%D6%82%D5%B4%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%B7%D6%80%D5%BB%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A6%D5%B8%D6%82%D5%A1%D6%80%D5%AB-%D5%BF%D5%A1%D6%84-%D5%BB%D5%B8%D6%82%D6%80/
12 Արցախում գտնվել են մելիքների տապանաքարեր, https://hushardzan.am/archives/15084
13 Տողում կայացել է արցախյան գինու 6-րդ փառատոնը. մասնակցում էին երեք տասնյակից ավելի գինեգործներ (ֆոտո),
https://news.am/arm/news/534711.html
14 Շուշիի Բերդ, http://www.360greatarmenia.am/hy/shushi-forterss
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կեցրել է թուրքական ցեղերով, ապա Ագու
լիսից, Ղազանչիից, Մեղրուց և այլ վայրե
րից տեղահանված հայ շինականներով և
արհեստավորներով: Երբ Շուշին դարձել
է նրա նստավայրը, խանը վերակառուցել
է այն: Տարբեր ժամանակներում ռազմա
կան թատերաբեմ դարձած Շուշին 1795 թ.
պաշարել են Աղա Մահմեդ խան Ղաջարի
զորքերը: 33 օր խանը չի կարողացել կոտ
րել Շուշիի և շրջակա հայկական գյուղե
րի բնակիչների դիմադրությունը: Միայն
երկու տարի անց՝ հերթական արշավանքի
ժամանակ խանին հաջողվել է գրա
վել
բերդը, թալանել այն և կոտորել բնակիչներին: Նույն տարում Շուշիում նրան սպանել են մահմեդականություն ընդունած իր
հայ թիկնապահները, ինչից հետո պարս-
կական զորքը նահանջել է: Հերթական
ռազմական գործողությունը տեղի է ունե
ցել XIX դարասկզբին։ 1826 թ. պար
սից
60-հազարանոց բանակը պաշարել է Շու
շին։ Շուշեցի 1500 հայ կամավորներ ան
ցել են պաշտպանության, որոնց միացել
է ռուսական 1700 հոգուց բաղկացած կայազորը: 48 օր տևած պաշտպանությունը
Շուշին պահել է անառիկ: Կոտորած և բազ
մաթիվ հարձակումներ տեսած բերդաքա
ղաքը վերջնականապես ազատագրվել և
հայերին է անցել հայ-ադրբեջանական
պատերազմի ժամանակ: Թեև հակառա
կորդի կատաղի դիմադրությանը, հայ մար-
տիկներին հաջողվել է կատարել մար
տական առաջադրանքն ու 1992 թ. մայի
սի 8-9-ին ազատագրել հայկական հինա
վուրց բերդաքաղաքը14: Ցավոք, 2020 թ.
նոյեմբերին Շուշին կրկին անցավ Ադրբե
ջանին։
Շուշիում գործում էին 4 պետական և
2 մասնավոր թանգարաններ։ Կերպար
վեստի պետական թանգարանը բացվել
էր 2013 թ. և ուներ շուրջ 800 ցուցանմուշ,
որոնք աչքի էին ընկնում աշխարհագրական բազմազանությամբ։ Այստեղ ցու

ցա
դրվում էին ոչ միայն Սարյանի, Կուզ-
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և մարդու վաղ բնակեցման շրջանի մեջ
է10:
Շահումյանի շրջանում է Տաք ջուր առողջարանային ավանը՝ 2200-2400 մ բարձրության վրա, Թարթառ գետի ափին, Քարավաճառից դեպի հարավ։ Վայրը հա
րուստ է բնական տաք աղբյուրներով, որոնք
ունեն բուժական հատկություններ և բաղադ

րությամբ նման են Կարլովի Վարի
(Չեխիա) և Ջերմուկի հանքային ջրերին։
Այն մեկ մետրից ավելի խորությամբ կրային նստվածքներից պատրաստված բնա
կան լողավազան է, որի կենտրոնից ժայթ
քում է տաք հանքային ջուրը11:
Հադրութի շրջանի Տող գյուղում է «Տո
ղի մելիքական ապարանք» պատմամշա-
կութային արգելոցը, որտեղ Սուրբ Հով
հաննես եկեղեցուց հյուսիս գտնվող միջ
նա
դարյան դամբարանադաշտում հնա
գի
տական աշխատանքներ կատարելիս
գտնվել են տապանաքարեր, որոնց մեջ
կան նաև Դիզակի հայտնի մելիքների տա
պաններ12։ Այստեղ էր 2019 թ. սեպտեմբե
րին կազմակերպվել արցախյան գինու
արդեն 6-րդ՝ ավանդական դարձած փա
ռատոնը, որին մասնակցել էր մոտ 30 գի
նեգործ13:
Շուշին, լինելով մշակութային և հոգևոր
քաղաք, առանձնանում էր իր զբոսաշրջա
յին նշանակությամբ։ Շուշիի բերդը հայկական միջնադարյան ամրոց-բնակավայր
է։ Կարծիք կա, որ բերդապարիսպի և կառույցների հիմքը դրել է հայկական զորա
խմբերի գլխավոր հրամանատար Ավան
հարյուրապետը՝ 1724 թ.: Իսկ ըստ մեկ այլ
վարկածի՝ բերդը գոյություն է ունեցել ավելի վաղ շրջանից, և 1720-ականներին Ավան
հարյուրապետն այն պարզապես վերա
կառուցել և ամրացրել է: Անառիկ ամրո
ցը կառուցված է կրաքարից, ունի 7-8 մ
բարձրությամբ կիսաշրջանաձև աշ
տարակ

ներ: 1752 թ., երբ հիմնվել է Շուշիի
կամ Ղարաբաղի խանությունը, իրեն խան
հռչակած Փանահ Ալին նախ՝ բերդը բնա
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նեցովի, Մինասի, Նիկողոսյանի, Ժիլինսկու, Սաֆոխինի, Գայանե Թիֆլիսեցու,
Հա
կոբյանի, Գալենցի և այլոց ստեղ
ծագոր
ծությունները, այլև Վրաստանի, Ռու
սաստանի, Լիտվայի, Թուրքմենստանի,
Ուզբեկստանի, Լեհաստանի, Ֆրանսիա
յի, ԱՄՆ-ի, Եթովպիայի, Մոնղոլիայի,
Եգիպտոսի, Ինդոնեզիայի, Հայիթիի, Մադագասկարի ու այլ երկրների բազմաթիվ
արվեստագետների գործեր:
2014 թ. Շուշիում բացվել էր Գրիգորի
Գաբրիելյանցի անվան պետական երկ
րաբանական թանգարանը, որտեղ հավաքագրվել էին ամբողջ Արցախից հայտ
նաբերված տարբեր երկրաբանական
գտածոներ՝ հիմնականում հանքանյութեր
ու օգտակար բրածոներ: Թանգարա
նի
հավաքածուն բաղկացած էր 700 նմուշից՝
48 պետությունից և Ռուսաստանի Դաշ
նության 20 մարզից, որոնց հիմնական
մա
սը Գաբրիելյանցի անձնական հավա
քածուից էր15:
1992 թ. հիմնադրվել էր Շուշիի պատմա-երկրագիտական թանգարանը, որը

2005 թ. վերանվանվել էր Շուշիի պատ
մության թանգարան։
2013 թ. Շուշիի արվեստի կենտրոնում
բացվեց Գորգերի թանգարանը, որտեղ
ներկայացված էին XVII-XX դարերում
ստեղծված մոտ 300 ձեռագործ գորգեր՝
որպես արցախյան գորգագործության լա-
վագույն ավանդույթների վկաներ: Նման
թանգարան հիմնելու նպատակն էր փրկել
արցախյան ավանդական գորգը մոռացությունից, ինչպես նաև հարևան Ադրբեջա
նի յուրացումից։ Մոտ 300 գորգից բաղկա
ցած թանգարանի մշտա
կան ցուցա
դրու
թյունը ներառում էր 120 «Վի
շապա
գորգ»,
«Խնձորեսկ», «Աստղա
գորգ», «Ծաղկա
գորգ», «Արծվագորգ», «Ծաղկած խաչեր»,
«Պատկերագորգ» և այլ գորգատե
սակ
ներ16:
2018 թ. մայիսի 9-ին Շուշիում բացվեց
Հայկական դրամի թանգարանը, որտեղ

ցուցադրվում էին Ծոփքի հայոց թագա
վորության, Արտաշեսյան տոհմի՝ Տիգրան
Մեծի, Արտավազդ 2-րդի, Կիլիկյան Հայաս-
տանի, ռուսական կայսրության և ԽՍՀՄ
ժամանակաշրջանների մետաղադրամն եր
ու թղթադրամներ։ Արցախին նվիրված
ցուցադրությունը ներառում էր Տիգրանա
կերտ քաղաքից հայտնաբերված մե
տա
ղադրամներ, Շուշիի դրամահատարանում
XVIII դարի վերջին և XIX դարի սկզբին
հատված արծաթե մետաղադրամներ, ինչպես նաև ՀՀ կենտրոնական բանկի՝ տարբեր տարիներին թողարկված հուշադրամ
ներ՝ նվիրված Արցախին։ Թանգարանում
ներկայացված էին 700 մետա
ղադրամ և
թղթադրամ, որոնցից ամենա
հինը Ալեք
սանդր Մակեդոնացու արծաթե մետաղա
դրամն է, որը գտնվել է Հայաստանի տա
րածքից և թվագրվում է մ.թ.ա. IV դարի
վերջին17։
Շուշիի թանգարանների ՊՈԱԿ-ի տնօ
րենի խոսքով՝ 2020 թ. պատերազմի ժա
մա
նակ ՊՈԱԿ-ի կազմում ընդգրկված 4
թանգարանից 3-ի ցուցանմուշները տեղա
փոխվել են ռազմապաստարան, բայց
դրանք այդպես էլ չեն տարհանվել։ Ըստ
ԱՀ կրթության, գիտության և մշակույթի
նախարարի՝ ՊՈԱԿ-ների ղեկավարներն
իրենք պետք է կազմակերպեին տարհա
նումը, իսկ նախարարությունը պետք է
աջակցեր18։ Ուստի այսօր դեռևս պարզ չէ
թանգարանների ցուցանմուշների ճակա
տագիրը։
Շուշիում գործում էր Մ. Խանդամիր
յանի անվան պետական թատրոնը, որը
ստեղծվել էր 2008 թ. հունվարի 7-ին, ԼՂՀ
կառավարության որոշման համաձայն՝ տեղի «Սոս Սարգսյան» մանկապատանեկան,
«Երվանդ Մանարյան» տիկնիկային և դրամատիկական թատրոնների միաձուլման
արդյունքում19։
Թշնամու տիրապետության տակ ան
ցան նաև «Տիգրանակերտ» պատմամշա
կութային արգելոցը, դրա տարածքում

15 Շուշի քաղաքի թանգարաններ, https://arites.am/hy/shushimuseums
16 Շուշիի գորգերի թանգարանում մշտական ցուցադրության է ներկայացված 120 գորգ, https://artsakhpress.am/arm/
news/77303/
17 Շուշիում բացվել է հայկական դրամի թանգարան (լուսանկարներ), https://artsakhpress.am/arm/news/86159/armeniandram-museum-opened-in-shushi--photos.html
18 Ինչո՞ւ չեն տարհանվել Շուշիի թանգարանների նմուշները. փոխադարձ մեղադրանքներ և նմուշների անորոշ ապագա.
ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ, https://factor.am/313291.html
19 Շուշիի Խանդամիրյան թատրոնի պատմությունը, https://nashasreda.ru/teatr-shushi/

Արցախի Տիգրանակերտ, http://findarmenia.org/arm/sights/tigranakert
Արցախի Տիգրանակերտ, Պեղումները, http://www.tigranakert.am/excavations/
Տիգրանակերտը գրավոր աղբյուրներում, http://www.tigranakert.am/city/
Օհանյան Ս. Ն., Դադիվանք. լեռնային երկրի գոհարը, Տնտեսագետ ամսագիր, 2017 / N1, Եր., էջ 44-46։
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ներ այցելած Սարգիս Ջալալյան
ցի հա
ղորդմամբ՝ Շահբուլաղ աղբյուրների շրջակայքը հայերը կոչում են Թնգրնա

կերտ,
իսկ պարսիկները` Թառնագիրտ, ինչից էլ
նա ենթադրել է, որ հենց այստեղ է տեղա
կայված եղել Տիգրանակերտը22: Այդ ամրոցը վերակառուցվել է XX դարում։ Ամրոցի
ներսում գործում էր Տիգրանակերտի հնագիտական թանգարանը, որտեղ ներկա
յացված էին պեղումների ժամանակ բա
ցահայտված տարբեր իրեր։
Քրիստոնեությունն Արցախ է ներթա
փանցել դեռևս մ.թ. I դարում։ Արցախի Հանրապետությունը հարուստ է կրոնական կառույցներով, որոնք գրավում են մեծ թվով
զբոսաշրջիկների։ Ցավոք, մի շարք եկեղեցիներ և վանական համալիրներ, մասնա
վորապես՝ Դադիվանքը՝ Քարվաճառի շըրջանում, Ծիծեռնավանքը՝ Քաշաթաղի շրջա-
նում, Կանաչ ժամը և Ղազանչեցոց Սուրբ
Ամենափրկիչ եկեղեցին՝ Շուշիում, Կավա
քավանքը, Գտչավանքը, Սպիտակ Խաչ
վանքը, Սուրբ Հարությունը՝ Հադրութի
շրջանում և այլն, անցել են Ադրբեջանի
վերահսկողության ներքո։Ներկայացնենք
դրանցից մի քանիսը.
• Դադիվանքը Արցախի պատմական
Ծար գավառի (Քարվաճառի շրջան)
արև
ելյան կողմում՝ Թարթառ գետի
ձախ ափին է: Հիմնադրվել է մ.թ. I դա-
րում՝ քրիստոնեական քարոզչու
թյան
նպատակով այստեղ եկած և նահա
տակված Դադիի գերեզմանի վրա: Վա
նական համալիրի տարածքում պահ
պանվել է մոտ երեսուն կառույց՝ չորս
եկեղեցի, երկու գավիթ, սյունասրահ,
զանգակատուն, միաբանական խցեր,
հուշարձաններ, աշխարհիկ շինություն
ներ, որոնց հիմնական մասը կառուց
վել է Զաքարյանների իշխանության
տարիներին: Սուրբ Դադի միանավ բազիլիկ եկեղեցուց պահպանվել են պա
տերը, որոնք մասամբ հողի մեջ են խըրված: Ենթադրաբար, եկեղեցին հիմնվել
է IX կամ XIII դարում23: Գրեթե բոլոր
ուսումնասիրողների կարծիքով՝ Դադիի
գերեզմանը կարող է լինել վանքի ամե
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գտնվող XVIII դարի ամրոցն ու վերջինիս
տարածքում գործող Տիգրանակերտի հնա-
գիտական թանգարանը։
Արցախի Տիգրանակերտն այն 4 նույ
նանուն քաղաքներից մեկն էր, որ կառու
ցել էր Տիգրան Մեծ արքան՝ մ.թ.ա. I դա
րում: Դրա մասին հիշատակել են VII դարի
պատմիչներ Սեբեոսը և Մովսես Կաղան
կատվացին։ Այն, որպես բնակավայր, գո
յություն է ունեցել մինչև ուշ միջնադար՝ Խաչենի իշխանության տարածքում, ինչից ել-
նելով էլ՝ Խաչենագետի ներքին հովիտը կոչ-
վել է Տիգրանակերտի դաշտ։ Տեղի բնա
կիչները գործածում են նաև «Տկռակերտ»
անվանումը։ Տիգրանակերտի ճշգրիտ տեղանքը հայտնաբերվել է 2005 թ.-ին՝ Վան
քասար սարի լանջին։ Տիգրանակերտի դի
մաց՝ Խաչենագետի ձախ ափին, նկատվել
են մեկ այլ հնավայրի հետքեր։ 2006 թ.-ին
սկսվել են քաղաքի պեղումները։ Արդյուն
քում գտնվել և ուսումն ասիրվել են քաղա
քի միջնաբերդը, պարիսպները, կենտրոնական մասը և վաղ միջնադարյան բազի
լիկ եկեղեցին։ Քաղաքը կառուցված է հիմ
նականում սպիտակ, մեծ կրաքարերից։
Յուրահատուկ է պարիսպների որմնաքարերի հանգույցների «ծիծեռնակապոչ» ձևը։
Պեղումների ամենակարևոր գտածոներից
մեկն է 2008 թ.-ին հայտնաբերված հայե
րեն արձանագրությունը20:
Պեղումների միջոցով գետնի տակից
հանված կառույցները և նյութերը հավաս
տում են, որ Տիգրանակերտը եղել է քաղա
քաշինական առաջադեմ հատակագծմամբ
և շինարարական տեխնիկայով ստեղծ
ված, այգիների մեջ թաղված սպիտակ
քաղաք21, որը, հիմնադրվելով մ.թ.ա. I դա
րում, հարատևել է մինչև XIV դարը:
XVIII դարի կեսերին «Շահբուլաղ» կոչ
վող աղբյուրների կողքին ամրոց է կառու
ցում Արցախի մելիքությունների կատաղի
թշնամի Փանահը: Ընդ որում, ամրոցի ա-
ռաջին շարքերը շարվում են V-VI դարերի
բազիլիկ եկեղեցուց բարբարոսաբար պոկ-
ված սրբատաշ քարերով։ Սակայն, այս ամրոցը շուտով ավերվում է Արցախի մելիքների կողմից: XIX դարի կեսերին ավերակ-
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նավաղ կառույց համարվող Դադի եկե
նացվել են 2001 թ.՝ Քերոլայն և Ջորջ
ղեցու մեջ24: Դադիվանքի զանգակա
Նաջարյանների, Հակոբ և Ռուդի Ալթի
տան ներսում գտնվող՝ 1283 թ. կերտված
փարմակյանների բարերարությամբ,
զույգ խաչքարերը քանդակի և գեղար
Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Աշճյանի և
վեստի համաշխարհային գլուխգոր
Գուրգեն Մելիքյանի աջակցությամբ28:
ծոցներ են25: Միակ հուսադրող հան- • Կանաչ Ժամ կամ Սուրբ Հովհաննես
գամանքն այն է, որ վանքը ռուս խաղաՄկրտիչ եկեղեցին Շուշի քաղաքում է։
ղապահների վերահսկողության ներքո
Ժամանակին եկեղեցու գմբեթը կանաչ
է։ Զույգ խաչքարերն արդեն բերվել են
է եղել, որտեղից էլ գալիս է անվանու
ՀՀ՝ Մայր Աթոռ սուրբ Էջմիածին։ Թեև
մը։ Կառուցվել է 1818 թ.՝ Ղարա
բաղ
հայկական կողմի այն հայտարարու
ցոց նախկին փայտաշեն եկեղեցու փո
թյանը, որ Դադիվանքում հոգևոր կարգ
խարեն, գործում 1995 թ.-ից։ Ի դեպ,
են մատուցելու հայ հոգևորականները,
վերջին տարիներին նաև վերանորոգ
Ադրբեջանն այստեղ նշանակել է ադրբեվել էր29։ Ցավոք, ադրբեջանցիներն ար-
ջանաբնակ, ազգությամբ ուդի քարո

դեն հասցրել են ոչնչացնել եկեղեցու
զիչ։ Ըստ վերջինիս՝ Արցա
խում կան
գմբեթն ու զանգակատունը։
մոտ 300 աղվանական եկեղեցի
ներ, • Ղազանչեցոց Ս. Ամենափրկիչ եկեղե
որոնք ինքը պետք է այցելի26։
ցին Շուշիի կենտրոնում է: Այն կառուց
• Ծիծեռնավանքը տեղակայված է Քաշավել է 1868-1887 թթ.՝ Նախիջևանի Ղաթաղի շրջանի Աղավնո գետի աջ ափին՝
զանչի գյուղից Շուշի գաղթած բնակիչԾիծեռնավանք գյուղի մոտ։ Որոշ կար
ների միջոցներով: Սրբատաշ կաթնա
ծիքների համաձայն՝ դրա տեղում սկըզբգույն կրաքարով կերտվածքը հայկա
նապես եղել է հեթանոսական տաճար,
կան եկեղեցիների շարքում ամենախո
որը հենց IV դարում վերածվել է եկեղե
շորներից մեկն է (35 մ երկարությամբ,
ցու27։ Վանքն արժեքավոր դեր ունի ոչ
23 մ լայնությամբ և 35 մ բարձրությամբ):
միայն Հայաստանի, այլ համայն քրիսԱյստեղ պահվել է Ս. Գրիգորիսի Աջը:
տոնյա աշխարհի համար, քանի որ այսԵկեղեցին գործել է մինչև 1930 թ.-ը:
տեղ է պահվում Պետրոս առաքյալի ծի1988 թ.՝ Շուշիից հայերին արտաքսե
ծեռնը (ճկույթը), ինչից էլ՝ «Ծիծեռնա
լուց հետո, ադրբեջանցիները ջարդել
վանք» անվանումը: 1633 թ. կառուցվել
էին զանգակատան հրեշտակների ար
են Ծիծեռնավանքի պարիսպները՝ կա-
ձանները՝ տարածքը վերածելով զինա
մարակապ մեծ դարպասով, հարավա
պահեստի: 1992 թ. մայիսի 8-ին՝ Շուշիի
յին կողմում՝ սեղանատունը: 1779 թ.
ազատագրումից ի վեր, շարունակվել է
եկեղեցին նորոգվել է։ Մինչև XX դ. եղել
եկեղեցու և զանգակատան նորոգումը,
է գործող վանք և մեծ ուխտատեղի, որ
որն ավարտվել է 1998 թ.-ին30: Եկեղե
տեղ Համբարձման և Սուրբ Խաչի տո
ցին որոշակի ընդհանրություն ունի Էջ
ներին ողջ Սյունիքից ուխտավորներ
միածնի Մայր տաճարի հետ: Դեռևս
են այցելել։ Մինչև Արցախի ազա
տա
պատերազմի ժամանակ՝ 2020 թ. հոկգրումը Ծիծեռնավանքն ադրբեջան
տեմբերի 8-ին, այն երկու անգամ հրթի-
ցի
ները դարձրել էին անասնագոմ և
ռակոծվել է, իսկ Շուշին Ադրբե

ջա
նին
ամբողջությամբ քանդել հատակը: Ծիանցնելուց հետո թշնամին արդեն հասծեռնավանքի վերականգնողական աշ
ցըրել է պղծել և ջարդել հրեշտակների
խատանքներն ու վերաօծումն իրակա
արձանները։
24 Այվազյան Ս., Դադի վանքի վերականգնումը 1997-2011 թթ., Եր., ՀՃՈՒ հրատ., 2015 թ., էջ 52։
25 Կարապետյան Ս., Արցախի հրաշալիքները, Եր., ՀՃՈՒ հրատ., 2010, էջ 14։
26 Ադրբեջանն ազգությամբ ուդի հոգևորական է նշանակել Դադիվանքում, https://hraparak.am/post/e29bb6901cffeca2386b75dff25e7454?fbclid=IwAR3Ce6QQmn7BNCJH_7bIJxtIwiqY5wWHKtsLcO0T3Q8TlGNyD1hyyMefVA8
27 Կարապետյան Ս., Հայ մշակույթի հուշարձանները Խորհրդային Ադրբեջանին բռնակցված շրջաններում, Եր., ՀՀ ԳԱԱ
Գիտություն հրատ., 1999, էջ 143։
28 Արցախի գանձերը, Ծիծեռնավանք, https://escs.am/am/news/7336
29 Շուշի. Կանաչ ժամ կամ Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցի, https://hushardzan.am/archives/11153
30 Հասրաթյան Մ., Շուշիի Ղազանչեցոց Ս. Ամենափրկիչ եկեղեցի, http://www.armenianreligion.am/am/Encyclopedia_of_armenian_religion_shushii_ghazanchetsots_s_amenaprkich_yekeghetsi
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31 Սուրբ Հովհաննես եկեղեցի, Տող, ԼՂՀ (Հայաստան), http://www.building.am/arm/buildings-index/surb-hovhannes-churchtogh-nkr-armenia/
32 ԼՂՀ հուշարձանների տեղեկատվական շտեմարան, եկեղեցի Ս. Աստվածածին, http://www.monuments.nkr.am/pages.php?
al=home&id=994&act1=more&d=32
33 Արցախի թոփ 5 չբացահայտված գանձերը. հուշումներ զբոսաշրջիկին, https://armeniasputnik.am/tourism/20180701/12984970/turisti-uxecuyc-artsakh.html
34 Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցի, Տող, ԼՂՀ (Հայաստան), https://www.building.am/arm/buildings-index/surb-stepanos-churchtogh-nkr-armenia/
35 Արցախի գանձերը. Գտչավանք, https://escs.am/am/news/7330
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• Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին Հադրու
րը: Բացի այդ, հին կառույցի հետքերը
թի շրջանի Տող գյուղի կենտրոնում է՝
կարելի է տեսնել եկեղեցու հարավային
շրջապատված քարե պարսպով։ Եկե
պատի տակ: Համաձայն մուտքի ճա
ղեցու ներսում, բակում և շրջակայքում
կատամասի արձանագրության՝ եկեղե
պահպանվել են բազմաթիվ տապանա
ցին 1747 թ. վերանորոգել են մելիք Եգա
քարեր։ Պատմաբան եպիսկոպոս Մանը և նրա որդին՝ մելիք Եսային: Սուրբ
կար Բարխուդարյանի կարծիքով՝ կա
Ստեփանոս եկեղեցին ուղղանկյուն կառույցը պատկանում է XIII դարին: Ինչ
մարակապ դահլիճ է: Ավան
դատ
ները
պես Հայաստանի մի շարք այլ եկեղե
արևելյան մասում են: Պա
տե
րը կա
ցիներ, Սուրբ Հովհաննեսը նույնպես
ռուց
ված են կոպտատաշ քա
րերից,
կառուցված է հին հեթանոսական մեհ
որոնք մնացել են քանդված եկեղեցուց:
յանի հիմքի վրա։ Տեղանքը, որտեղ կա
Արտասովոր ձև ունեցող քան
դա
կա
ռուցված է, թեք է: Շինության արևմտյան
զարդ սյունը դահլիճը բաժանում է եր
պատը կիսով չափ միաձուլված է ժայռի
կու անհավասար մասերի (հյուսի
սա
հետ31:
յին մասն ավելի նեղ է): Նեղ մասում
• Սուրբ Աստվածածինը Ասկերանի շրջա-
բազ
մաթիվ գերեզմանաքարեր կան,
նի Ավետարանոց գյուղի կենտրոնում
իսկ պատերի մեջ տեղադրված է խաչ
է: Կառուցվել է 1651 թ.-ին: Հնում եկե
քարերի յուրահատուկ հավաքածու (51
ղեցում պահվել են ձեռագրեր, մագա
հատ)34:
ղաթյա ավետարաններ, խաչեր և թան • Գտչավանք (Գտիչի վանք) վանական
կարժեք մասունքներ32:
համալիրը (XIII դար) գտնվում է Տող
• Վանքասարի եկեղեցին գտնվում է հագյուղի վարչական տարածքում՝ Տողա
մանուն լեռան վրա: Կառուցվել է VIսար կամ Ճգնավորի լեռան հյուսի
ս
VII դարերում: Դրա տարածքից հիա
արևմտյան լանջի գոգավորությունում:
նալի տեսարան է բացվում դեպի լեռ-
Վանքի անունով Գտիչ է կոչվել դրա
ներն ու բլուրները։ Վանքասարի պատենից վերև կառուցված ամրոցը, որը IX
րին բազմաթիվ հայալեզու գրություն
դարում Եսայի Ապու-Մուսեի նստա
ներ են եղել, որոնք լրջորեն տուժել են
վայրն էր։ XIII դարի կեսերին Գտչա
Խորհրդային Ադրբեջանի, այսպես կոչ
վանքն ընդարձակվում է, ավելանում են
ված, «վերակառուցման» ժամանակ։
նոր շինություններ։ Մելիք Եգանի իշխա-
Հենց այդ ընթացքում էլ անհետացել է
նության օրոք այն դառնում է ժամանա1283 թ.-ին կերտված հիանալի խաչ
կաշրջանի նշանավոր վանական հա
քարը33:
մալիրներից մեկը, իսկ XV դարում՝ նաև
• Սուրբ Ստեփանոսը Հադրութի շրջանի
մշակութային կենտրոն, որն ուներ գրչաՏող գյուղի հարավարևմտյան մասում է։
տուն, որտեղ հավաքվում էին ժամանաԿառուցվել է ավելի վաղ` միջնադարյան
կի նշանավոր գրչագիրները: 1868 թ.
մայր տաճարի տեղում, որն էլ, իր հեր
երկրաշարժի հետևանքով Գտչավանքն
թին, պատմիչների վկայությամբ, հիմ
ավերվում և լքվում է: Վերականգնման
նադրվել էր հեթանոսական տաճարի
աշխատանքներն իրակա
նացվում են
հիմ
քի վրա: Միջնադարյան եկեղե
ցու
2005-2007 թթ.՝ վերականգնող ճարտագո
յության մասին վկայում են ապսի
րապետ Մերի Դանիելյանի մասնակ
դի քարի շարվածքի տակ երևա
ցող
ցությամբ35:
գմբեթավոր եկեղեցու պատերի հիմքե
Զբոսաշրջային առումով, ոչ պակաս
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նշանակություն ունեին Արցախի հետևյալ
լեռները, որոնք նույնպես անցել են Ադրբեջանի տիրապետության տակ՝ Մեծ Քիրս
(2724 մ), Հայաձոր (2415 մ), Հարավային
Ծարասար (3403 մ), Ծռասար (3616 մ),
Կուսանաց, Զոլասար, Ագռավաքար (մոտ
2600 մ), Թոփախաչ (2011 մ) և այլն։ Բա
ցի այդ, տարածք
նե
րի կորստով պայ
մա
նավորված, ՀՀ լեռնարշավային մի շարք
ուղղություններ դառնում են վտանգավոր
կամ անհնարին36։
Արցախում զարգացման մեծ հեռանկար
ներ ուներ նաև էկոզբոսաշրջությունը:
2018 թ. մայիսին ԱՀ կառավարությունը
որոշում էր ընդունել ստեղծելու «Կանաչ
Արցախ» կենսոլորտային համալիրը և
դրանում ներառելու «Կովսական» պետա-
կան արգելոցը, «Սոսիների պուրակ» պե
տական արգելավայրը և «Կաչաղակա
բերդ» ազգային պարկը: «Կովսական» պե-
տական արգելոցը հիմնադրվել է Քաշա
թաղի շրջանի գյուղական համայնք
ների
վարչական սահմաններում գտնվող, պե
տական սեփականություն հանդիսացող
8961,836 հեկտար տարածքում: «Սոսի
նե
րի պուրակ» պետական արգելավայրը
ստեղծվել է Քաշաթաղի շրջանի Կովսա
կան քաղաքի վարչական սահմաններում
գտնվող պետական սեփականություն հան
դիսացող 164,4877 հեկտար տարածքում՝
Ծավ գետի ողողադաշտում հազվագյուտ
և անհետացման եզրին գտնվող վտանգված բույսերի և կենդանիների տեսակնե
րի բնականոն զարգացումը, պահպանու
թյունը, պաշտպանությունը, վերականգ
նումն ու վերարտադրությունը, ինչպես
նաև բնական և ռեկրեացիոն ռեսուրսների
կայուն օգտագործումն ապահովելու նպա
տակով37: Ցավոք, սրանք ևս հայտնվել են
թշնամու ձեռքում։
Այն, ինչ հիմա ներկայացնում ենք, մեր

իրական կորուստների շատ փոքր մասն
է միայն։ Արցախի պատմության և մշա
կույթի անշարժ հուշարձանների ցանկին
նայելիս ակնհայտ է դառնում, թե ինչ ռե
սուրսներ են անցել թշնամուն38։ Ըստ որոշ
նախնական գնահատումների՝ շուրջ 1500
պատմամշակութային օբյեկտ Ադրբեջանի
տիրապետության տակ է հայտնվել39։
Այսպիսով՝ Արցախում զբոսաշրջիկնե
րին գրավող շատ վայրեր և ռեսուրսներ
այլևս մեզ չեն պատկանում։ Միաժամա
նակ, վտանգված են պատմամշակութա
յին հուշարձանները, որոնք թշնամին շարունակաբար պղծում և ոչնչացնում է՝ հայ-
կական հետքը ջնջելու նպատակով։ Իհարկե, շատ դեպքերում, հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը կներկա
յացվի որպես ադրբեջանական կամ աղ
վանական, ալբանական կամ ուդինական
և այլն։ Ցավոք, այս ընթացքում համոզվեցինք նաև, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն նույնպես ան
զոր գտնվեց կանխելու հայկական մշակու
թային ժառանգության դիտավորյալ ոչնչացումը Ադրբեջանի կողմից։ Սակայն, հու
սադրող է, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն նախաձեռնել
է իրականացնել փորձագետների այց Լեռնային Ղարաբաղ՝ քրիստոնեական և մահմեդական սրբավայրերի պահպանման և
գնահատման նպատակով։ Ռուսաստանը
ևս կարևորել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներուժը ռազմական գործողու
թյուններից և վան
դա
լիզմից տուժած մշակութային հուշարձան
ների և կրոնա
կան օբյեկտների պաշտ
պանության ու պահ
պանության, ինչպես
նաև տարածաշրջանում կրթական համա
կարգի վերականգնման բնագավառում39:
Մնում է հավատալ, որ գոնե միջազգային
կազմակերպությունների ու Ռուսաստանի
գործուն միջամտությամբ հնարավոր կլինի
պահպանել հայկական մշակութային ժա
ռանգությունը։

36 Արցախի կորստով ՀՀ–ում արշավային հայտնի ուղղությունները վտանգավոր կամ անհնար են դառնում, https://
armeniasputnik.am/columnists/20201130/25542912/arcakhi-korstov-hh-um-arshavayin-haytni-uxxutyunery-vtangavor-kam-anhnar-en-darnum.html?fbclid=IwAR2BetrNoVmhzk7WzAVYO-q2GZma5tT4kcx-HgZnbV3LAXlbA1dLQL9boJo
37 Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թ. մայիսի 11-ի N346-Ն որոշում, http://www.arlexis.am/DocumentView.
aspx?docid=15354
38 Արցախի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկ, https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D6%81
%D5%A1%D5%AD%D5%AB_%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D6%87
_%D5%B4%D5%B7%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%A9%D5%AB_%D5%A1%D5%B6%D5%B7%D5%A1%D6%80
%D5%AA_%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B7%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB
_%D6%81%D5%A1%D5%B6%D5%AF
39 The Armenian Cultural Heritage of Artsakh (Nagorno-Karabakh), https://www.youtube.com/watch?v=avmo-AjsV08&feature=share&fbclid=IwAR0xzFyy-I33RJ2kGF4TAx2FubLs2MYHppMZtEAC6qD8zD4ksBRtc2Knfbo
40 ՌԴ ԱԳՆ-ն հույս ունի, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելությունը մոտակա ժամանակաշրջանում կկարողանա ժամանել
Լեռնային Ղարաբաղ, https://hetq.am/hy/article/124998
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Гаяне ТОВМАСЯН
Старший исследователь исследовательского центра «Амберд», АГЭУ,
кандидат экономических наук

КАКОЕ БОГАТСТВО ТУРИСТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПОТЕРЯЛ АРЦАХ?

Арцах богат туристическими ресурсами - памятники истории и культуры, церкви, красивая
природа, крепости, замки, пещеры, музеи, горы и др. К сожалению, после осенней войны 2020
года в связи с территориальной потерей Азербайджану было передано большое количество прив
лекательных для туризма мест и ресурсов Арцаха, некоторые из которых представлены в статье.
Сегодня мы являемся свидетелями умышленного уничтожения армянского исторического и куль
турного наследия азербайджанцами с целью устранения армянского следа с этих территорий.
Поэтому сегодня очень важно спасти это богатство от уничтожения усилиями ЮНЕСКО и других
международных организаций и стран.
Ключевые слова: Арцах, туризм, историко-культурное наследие, музей, церковь
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WHAT TOURISM RESOURCES DID ARTSAKH LOSE?

Artsakh is rich in tourist resources: historical and cultural monuments, churches, beautiful nature,
fortresses, castles, caves, museums, mountains, etc. Unfortunately, after the 2020 autumn war, due to
the territorial loss, a large number of places and resources of Artsakh which are attractive for tourism
were transferred to Azerbaijan, some of which are presented in the paper. Today, we are witnessing
the deliberate destruction of the Armenian historical and cultural heritage by the Azerbaijanis in order
to eliminate the Armenian trace from those territories. Therefore, today it is very important to save
that wealth from destruction through the efforts of UNESCO and other international organizations and
countries.
Keywords:

Artsakh, tourism, historical and cultural heritage, museum, church
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ՓՈՂ ՀԱՅԹԱՅԹԵԼՈՒ
«ՆՈՒՐԲ ԱՐՎԵՍՏԸ»:
ԻՆՉՊԵ՞Ս ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐԵԼ
ԲՅՈՒՋԵԻ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԸ

Հիմնաբառեր. պակասուրդ, բյուջետային
		
համակարգ, պետական պարտք,
		պարտատոմսեր

Հայկ
ԲԵՋԱՆՅԱՆ
Տնտեսագիտության
թեկնածու
2014 թ., ավարտելով ՀՊՏՀ-ն
«Մակրոտնտեսական քաղաքա
կանություն և կանխատեսում»
մասնագիտությամբ, ընդունվել է
ասպիրանտուրա՝ «Ֆինանսներ,
հաշվապահական հաշվառում»
մաս
նագիտությամբ: 2017 թ.
ստա
ցել է տնտեսագիտության
թեկնածուի գիտական աստիճան
և աշխատանքի անցել ՀՊՏՀ բանկային գործի և ապահո
վա
գրության ամբիոնում. սկզբում՝ որ
պես դասախոս, ապա ասիս
տենտ: Հեղինակ է 2 մենագրու
թյան և 10-ից ավելի գիտական
հոդվածների:

2020 թվականն իր դրսևորած վարքագծով, ան
կասկած, լավագույն տարին չէր ՀՀ բյուջետային հա
մակարգի համար։ Դեռևս տարեսկզբին պետական
բյուջեն իր վրա զգաց COVID-19-ի բացասական հետևանքները, ինչը ստիպեց կառավարությանը փոփոխության ենթարկել հաստատված փաստաթուղթը։
Արդեն սեպտեմբերին, երբ թվում էր՝ տնտեսությու
նը համեմատաբար կայունացել է համավարակի բացասական ազդեցությունից հետո, Հայաստանը ներքաշվեց նոր՝ հինգերորդ սերնդի՝ գերժամանակակից
տեխնոլոգիաների և ճշգրիտ միջոցների պատերազ
մի մեջ, երբ մարտական գործողությունների ամեն օրն
ու ամեն ժամը միլիոնավոր դոլարների ծախս են պա
հանջում, որի իրականացման առաջին աղբյուրն էլ
պետական բյուջեն է։ Եվ սա, իր հերթին, նոր հար
ված էր բյուջետային համակարգին։ Ծախսերի շեշտակի աճի և եկամուտների կտրուկ նվազման խո
րապատկերում առաջանում է կանխատեսվածից մի
քանի անգամ ավելի պակասուրդ, որի ծածկման հա
մար երկրների կառավարությունները, որպես կա
նոն, ստիպված են լինում ոչ միայն համախմբել բոլոր
ռեսուրսները, այլև գործի դնել երևակայություն ու
հնարամտություն։

Պ
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ատերազմական օրերին բոլորիս ուշադրու
թյունը սևեռված էր առաջնագծում տիրող
իրադրությանը, որտեղից եկող նորությունները, իհարկե,
անչափ կարևոր էին։ Սակայն, միաժամանակ, ելնելով XXI
դարի տրամաբանությունից, գերժամանակակից պատե-
րազմներում երկրները մարտնչում են ոչ միայն առաջ
նագծում, այլև թիկունքում։ Տնտեսությունն աշխատում է
օրնիբուն, որպեսզի կարողանա առաջնագիծն ապահո
վել անհրաժեշտ ամեն ինչով։ Ուստի սա նաև տնտե
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իսկ նոյեմբերի ցուցանիշն ըստ նախնա
կան գնահատականների, մոտ է 200 մլրդ
դրամին։ Միաժամանակ, տնտեսությունն
այս ամիսներին առավել քիչ հարկային
եկամուտներ է գեներացրել, ինչի հետևանքով կառավարությունը, ստիպված, այս

տար
վա մեջ 2-րդ անգամ վերա
նա
յեց
2020 թվականի բյուջեն՝ ևս 149 մլրդ դրա-
մով նվազեցնելով տարվա արդյուն
քում
հավաքագրվող եկամուտ
ների ծավալը։
Ուստի առաջացավ մի իրավի
ճակ, երբ
պետության բնականոն գործունեությունն
ապահովելու համար բյուջեի պակա
սուր
դը հասավ շուրջ 400 մլրդ դրամի, որն ան
նախադեպ է 2008 թվականի համաշխար
հային ֆինանսական ճգնաժամից հետո։
Ինչպես երևում է գծապատկեր 1-ից,
2020 թվականին պետական բյուջեի պակասուրդն ամենաբարձրն է վերջին տաս
նամյակում։ Սակայն, մի բան է պա
կա
սուրդի այս թիվը բյուջեի փաստա
թղթի
հիմքում դնելը, և բոլորովին այլ բան՝ դրա
ֆինանսավորման համար համապատասխան աղբյուրներ գտնելը։ Այս առումով, ՀՀ
վարած հետևողական աշխատանքի արդյունքում մեր երկիրը բավա
կան բարենպաստ դիրքում է, և պարտքի կայունու
թյան տեսանկյունից, հեռանկարը դրական
է։ Դրանից բացի, վերջին տասնամյակում
պակասուրդի ֆինանսավորման ինչպես
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2020

սությունների պատերազմ է։ Բացի դրա-
նից, տնտեսությունը ևս մեկ կարևոր գոր-
ծառույթ ունի՝ գեներացնելու հարկային
եկամուտներ, որոնք, հավաքագրվելով պետական բյուջեում, կդառնան զինվորի հա
մար փամփուշտ կամ գերժամանակակից
խոցման միջոց։ Այսպիսով՝ մի իրավիճա
կում, երբ հակառակորդը վարում է գեր
թանկարժեք պատերազմ, մարտական գործողությունները հսկայական ֆինանսական
միջոցներ են պահանջում, որոնց ապա
հովումը պետության գործառույթն է։
Արագընթաց զարգացումների ու նո
րությունների տեղատարափի պայմաննե
րում պատերազմական օրերին մեր տեսա
դաշտից վրիպեց ոչ այնքան հնչեղ, բայց
չա
փազանց կարևոր տեղեկություն, որը
տարածել էր ՀՀ ֆինանսների նախարա
րու
թյունը։ Խոսքը պետական պարտքի
ներգրավման և սպասարկման մասին էր,
ինչի վերաբերյալ ասվում էր, որ տվյալ
գործընթացները տեղի են ունենում ըստ
նախանշված սցենարի, և Հայաստանը
ֆի
նանսական միջոցների ներգրավման
հետ կապված որևէ խնդիր չունի։
Պատերազմական շուրջ երկու ամսվա
ընթացքում, իսկապես, պետական բյուջեի
ծախսերն աննախադեպ են եղել երկրի ողջ
պատմության համար։ Միայն հոկտեմբերին դրանք կազմել են շուրջ 170 մլրդ դրամ1,

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

ՀՀ պետական բյուջեի պակասուրդը և տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում
Աղբյուրը՝ ՀՀ ՖՆ և հեղինակի հաշվարկներ։
1 https://minfin.am/hy/page/_amsakan_teghekatvutyun_2020t
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

ՀՀ պետական բյուջեի պակասուրդի ֆինանսավորման աղբյուրները
Աղբյուրը՝ ՀՀ ՖՆ և հեղինակի հաշվարկներ։

ներքին, այնպես էլ արտաքին աղբյուրները
զգալիորեն բազմազանեցվել են՝ ինչը ևս
բարվոք է ազդում ճգնաժամային իրավի
ճակում լրացուցիչ միջոցների ներգրավ
ման պարագայում։
Իհարկե, նման ֆինանսավորում իրա
կանացնելն առավել հեշտ է ու էժան տնտեսության կայունության պայմաննե
րում և
ավելի դժվար ու թանկ՝ ճգնա
ժամա
յին
իրավիճակում։ Միաժամանակ, երբ սրան
գումարվում են նաև պատերազ
մա
կան
իրադրությունը և ֆինանսական ներգրավ
ման հրատապությունը, խնդիրն առա
վել
քան բարդ է դառնում։ Այդուհանդերձ,
Հայաստանն առաջին երկիրը չէ աշխար
հում, որ բախվել է պատերազմի և բյուջեի
պակասուրդի ֆինանսավորման խնդիր-
ներին։ Աշխարհում հարյուրավոր այդպի
սի օրինակներ կան։ Ընդհանուր առմամբ,
հաշվի առնելով պատմական զարգացում
ներն ու առկա ընդհանրությունները, պա-
կասուրդի ֆինանսավորման այլընտ
րան
քային ուղղությունները կարելի է խմբա
վորել հետևյալ կերպ.2
• Եթե դու չես կերակրում քո զինվորին,
ստիպված ես լինելու կերակրել թշնա
մու զինվորին։
Այս հայտնի ասացվածքն ինքնին մատ

նում է, որ պատերազմական ժամանա
կահատվածում պակասուրդի ֆինանսավորման առաջին ուղղությունը ներքին աղբյուրներն են կամ, այլ կերպ ասած, ներ
քին պետական պարտքը։ Ուստի առա
ջին և պարզագույն տարբերակը, որն ի
դեպ կիրառվում է նաև խաղաղ ժամա
նակներում, պետական պարտատոմսերի
թողարկումն է և երկրում առկա ազատ
ֆինասնական միջոցների օգտագործումը
պետական կարիքների համար։ Սակայն,
միշտ չէ, որ ներդրողներն ու ֆինան
սա
կան կազմակերպությունները համա
պա
տասխան ռեսուրսներ կամ ցանկություն
ունեն պարտատոմսերում ներդրումներ
իրականացնելու համար։ Հետևաբար՝ եր-
կըրները հաճախ ստիպված են լինում դի
մելու նորարարական մոտեցումների և հնարամիտ լուծումների՝ ներդրողներին դեպի
պարտատոմսերը գրավելու համար։ Օրի
նակ՝ նախորդ դարաշրջանում պատերազմական երկարաժամկետ գործողություն
ները ֆինանսավորելու համար ԱՄՆ-ը, Կա
նադան, Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան և
այլ երկրներ թողարկել են «Պատերազմի
պարտատոմսեր» (War Bonds): ԱՄՆ-ում
դրանք թողարկվել են ինչպես Առաջին,
այնպես էլ Երկրորդ համաշխարհային և

2 Stephen J. Turnovsky, Mark E. Wohar, Alternative modes of deficit financing and endogneous monetary and fiscal policy in the
U.S.A. 1923–1982.

3 https://www.investopedia.com/terms/w/warbonds.asp.
4 https://www.1lurer.am/hy/2020/10/14/
5 https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Ukraine-Second-Review-Under-the-Extended-Fund-Facility-and-Requests-for-Waivers-of-Non-44318
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կախաղին, որը, սակայն, համընդհանուր
տարածում չի ստացել։
Վերջին տարիներին մի շարք երկրներ
բավական հաջող կերպով սկսել են իրա
կանացնել նաև կրիպտոարժույթներով
պարտատոմսերի թողարկում, որը, շուկա
յում լինելով նորարարություն, լուրջ հաջո
ղություններ է արձանագրում (օրինակ՝ Վե-
նեսուելան 2017 թվականին մեկ օրվա ըն
թացքում բիթքոյինի պարտատոմսերի թո
ղարկմամբ կարողացավ ներգրավել շուրջ
1 մլրդ ԱՄՆ դոլար գումար): Իհարկե, սա
լավագույն լուծումներից չէ, սակայն, որպես
պակասուրդի ֆինանսավորման այլ
ընտ
րանքային աղբյուր, կարող է քննարկման
առարկա դառնալ։
• Ավելի հեշտ է մաքրել ձեռքերի վրայի
հողը (ցեխը), քան արյունը։
Եթե երկիրը պատերազմի մեջ է, ավելի լավ է ներգրավել վարկային միջոցներ,
թեկուզ և՝ աննախադեպ բարձր տոկոսա
դրույքով ու վատագույն պայման
նե
րով,
քան դրանց սակավության պատ
ճառով
տանուլ տալ։ Որքան էլ թանկ լինի այդ
պարտքի գինը, այն հնարավոր է մարել
հող մշակելով, մինչդեռ թափված ար
յունը և մարտի դաշտում կրած պարտու
թյունն անդառնալի են։
Համաշխարհային ֆինանսական զար
գացման ներկա փուլում բյուջետային հա
մակարգի վրա մեծ ճնշման առկայության
պարագայում (կլինի դա պատերազմի թե
այլ պատճառով) երկրների համար հա
սանելի են բազմակողմ և երկկողմ վար
կերի ներգրավման էական հնարավորություններ։ Օրինակ՝ Դոնբասի պատերազմի ժամանակ (2014 թ.-ից՝ ակտիվ և պա
սիվ որոշակի փուլերով), մասնավորապես՝
2015 թ.-ի մարտին, Ուկրաինան իր քվոտայի շուրջ 900%-ի չափով (12.3 մլրդ SDR)

ընդլայնված միջոցների հասանելիության
հաստատում ստացավ Արժույթի միջազ
գային հիմնադրամից5: Բախման ավելի
պասիվ (հրադադարի) փուլերում Ուկրաինան թողարկել է նաև եվրոբոնդերի մի քա
նի տրանշներ, որոնք գնանշվել են 7-9%-ի
շրջանակում։ Ընդ որում, եվրոբոնդերն օգ-
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Վիետնամի պատերազմների ժամանակ՝
որպես զրո կուպոնով պարտատոմսեր,
որպես կանոն՝ 10 տարի ժամկետով, ինչը
հետագայում երկարացվել է մինչև 40 տարի։ Այս պարտատոմսերի վաճառ

քը, սովորաբար, ուղեկցվել է մարքեթին

գային
արշավով՝ ներդրողների լայն շրջանակ ներգրավելու համար։ Ավելին, Երկրորդ հա
մաշ
խարհային պատերազմի ժամանակ
հաջողվել է նման պարտատոմսերի ներ
դրողների թիվը հասցնել 80 մլն մարդու3։
Հայաստանի պարագայում այս մոտե
ցումը նույնպես տեղ գտավ հայտարարություններում, մասնավորապես՝ իշխանու
թյան ներկայացուցիչները հայտա
րարե
ցին. Եթե պետք լինի, կթողարկենք համա-
հայկական պարտատոմսեր և կուղղենք
դրանք մեր հաղթանակին ու հաղթանա
կից հետո զարգացմանը»4։ Թեև այս գա-
ղափարը դեռևս իրականություն չի դար-
ձել, սակայն մեկ այլ ավանդական նախա
ձեռնություն՝ Համահայկական դրամահա
վաքը, բավական բարեհաջող ընթացք
ունեցավ, ինչի արդյունքում Համահայկա
կան հիմնադրամը հավաքա
գրեց շուրջ
170 մլն ԱՄՆ դոլար, որի զգալի մասն ավե
լի ուշ փոխանցվեց պետական բյուջե։
Մեկ այլ մոտեցում է պետական վիճա
կախաղերի կազմակերպումը, որը բավա
կան լայն տարածում ունի ԱՄՆ-ում, հատկապես՝ տեղական բյուջետային պակա

սուրդի ֆինանսավորման գործընթացում՝
մի շարք նահանգներում կրելով ավան
դական բնույթ։ Պետք է նշել, որ վերջինիս
հաջողությունը զգալիորեն պայմանավոր-
ված է հասարակության մտածելակերպով,
օրինակ՝ ԱՄՆ քաղաքացիները հավատում
են երջանիկ պատահակություններին և,
յուրաքանչյուր տարի վիճակախաղի տոմս
գնելով՝ հավատում, որ կարող է հրաշք տե
ղի ունենալ և, ասենք, դպրոցի ուսուցիչը
մեկ ակնթարթում կա
րող է դառնալ մի
լիո
նատեր։ Ի դեպ, նման վիճակախաղի
նախադեպ եղել է նաև մեզանում և դարձ-
յալ «Հայաստան» համահայկական հիմ
նադրամի նախաձեռնությամբ։ Խոսքը վե
րաբերում է Արցախի աջակցության վիճա
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տագործվել են նաև որպես գործիք ամե
րիկյան G.P. Morgan բանկից ուղղակի փոխառություն ստանալու համար՝ կրկին նույն
տոկոսադրույքների շրջանակում6։
Հայաստանը նույնպես այս տարի օգտը
վել է այս գործիքից՝ համավարակի տնտեսական ազդեցությունը նվազեցնելու նպա
տակով գործարկելով Արժույթի միջազգա
յին հիմնադրամի հետ ունեցած վարկային
գծի (stand by) պայմանագիրը։
• Հաղթանակի ճանապարհը գծվում է՝
ըստ վճարված հարկերի մասին տե
ղեկանքների։
Իհարկե, բյուջեի եկամուտների հիմնա
կան մասն ապահովվում է հարկային եկա-
մուտների հաշվին, սակայն երբ պատե
րազմական գործողությունների ժամանակ
առկա է հանրային մեծ աջակցություն, լրա
ցուցիչ ծախսերի ֆինանսավորման համար
կարող է բարձրաց
վել հարկային բեռը։
Օրինակ՝ Կորեական պատերազմի ժամա
նակ ԱՄՆ կառավարությունը, օգտվելով
լայն հանրային աջակցությունից, գնաց
կապիտալի, եկամտի, ինչպես նաև «շքե
ղու
թյան» ապրանքների հարկման բեռի
բարձրացման ճանապարհով, ինչը թույլ
տվեց գրեթե ամբողջությամբ ֆինանսա
վորել լրացուցիչ ծախսերի պահանջը7։
• Միայն փողը կարող է օգնել մեզ մո
ռանալ պարտքի մասին։
Պատմությունը ցույց է տվել, որ պետու
թյան կողմից փողի ծավալի ավելա
ցու
մը
և դրա միջոցով պակասուրդի ֆինան
6
7
8
9

սավորումը երկարատև պատերազմների
դեպքում գրեթե անխուսափելի երևույթ
ներ են։ Կիրառման հնարավորությունը,
ըստ «Ժամանակակից մոնետար տեսու
թյան» (Modern Monetary Theory), կախված
է երկրի «իրական ռեսուրսային սահմա
նափակումներից» և մոնետար անկախու
թյան աստիճանից։ Ընդ որում, մոնետար
անկախությունը որոշվում է ինչպես սե
փական արժույթ թողարկելու, այնպես էլ՝
սեփական արժույթով փոխառելու կարո
ղությամբ։ Ըստ այս տեսության՝ ԿԲ-ի կող
մից փողի առաջարկի ավելացման հետ
համակարգվող՝ ներքին շուկայից պետա
կան բյուջեի պակասուրդի ֆինանսա
վո
րու
մը հնարավոր է ավելացնել այնքան
ժամանակ, քանի դեռ այն չի արագացնում
գնաճի տեմպերը8։ Ուշագրավ է, որ պա
կասուրդի ֆինանսավորման նման մոտե
ցում կիրառելու մասին 2020 թ.-ի ընթաց
քում արդեն իսկ պատրաստակամություն
են հայտնել 16 զարգացող երկրներ9։
Պակասուրդի ֆինանսավորման այլ
ընտրանքային աղբյուրներն այսքանով չեն
սահմանափակվում, քանի որ երկրների
կառավարությունները և այնտեղ աշխա
տող մարդկային միտքը մշտապես կարող
են իրագործել նոր գաղափարներ, հատ
կապես, երբ մարդկությունը թևակոխել է
գլոբալացման այնպիսի մի փուլ, որի ժա-
մանակ մոլորակի հնարավորություննե
րը դարձել են առավել հասանելի բոլոր
երկրների համար։

https://www.wsj.com/articles/jpmorgan-trading-desk-lends-ukraine-350-million-11552574777.
https://www.forbes.com/sites/peterpham/2017/12/01/how-to-finance-a-war/#76581dbe581a.
Kelton, S. (2020). The deficit myth: modern monetary theory and the birth of the people's economy. Hachette UK.
https://www.allianz.com/en/economic_research/publications/specials_fmo/emergingmarkets_Sept_2020.html
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2020 год определенно был не лучшим годом для бюджетной системы. В начале года госбюд
жет ощутил на себе негативные последствия пандемии COVID-19, что вынудило правительство
изменить госбюджет. Уже в сентябре, когда казалось, что экономика относительно стабилизирова
лась после негативного воздействия пандемии, Армения была вовлечена в новую войну пятого
поколения. Это был новый удар по бюджетной системе, потому что в 21 веке война высоких
техно
логий требовала миллионы долларов каждый день и каждый час, первым источником
реализации которых является государственный бюджет. На фоне роста расходов и снижения
доходов возникает дефицит, несколько раз превышающий ожидаемый, для покрытия которого
правительства разных стран должны не только мобилизовать все ресурсы, но и использовать
творческий подход и изобретательность.
Ключевые слова: дефицит, бюджетная система, государственный долг, облигации
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2020 was definitely not the best year for the budget system. At the beginning of the year, the state
budget felt the negative effects of the COVID-19 pandemic, which forced the government to change
the state budget. Already in September, when it seemed that the economy had relatively stabilized after
the negative impact of the pandemic, Armenia was involved in a new, 5th generation war. This was a
new blow to the budget system, because in the 21st century, when we are embroiled in a war of high
technology, a warfare requires millions of dollars every day and every hour, the first source of which is
the state budget. In case of expenditure appreciation and revenue decrease, there is a deficit which is
substantially higher than expected, and for covering this, the governments of different countries should
not only mobilize all resources, but also use creativity and ingenuity.
Keywords:

deficit, budget system, government debt, bonds
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ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ
ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒՄԸ
Հիմնաբառեր. աշխարհասփյուռ հայություն,
		«Հայաստան» համահայկական
		հիմնադրամ, Զինծառայողների
		ապահովագրության հիմնադրամ,
		համազգային ապահովագրա		
վճարներ, ազգային տուրք

Արմեն
ՃՈՒՂՈՒՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության
դոկտոր, պրոֆեսոր
1981 թ. ավարտել է Երևանի ժո
ղովրդական տնտեսության ինստիտուտը (այժմ` ՀՊՏՀ): 19831986 թթ. սովորել է Մ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական
համալսարանի ասպիրանտուրայում և ստացել տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան: 2002 թ. պաշտպանել է
դոկտորական ատենախոսություն
ՀՊՏՀ-ում: Հեղինակ է մոտ 180
գիտական հոդվածների, 16 ուսումն ական ձեռնարկների, 4 մե
նագրության:

Արցախյան գոյամարտը մեզանից խլեց հազարա
վոր կյանքեր, ինչպես նաև հսկայական վնասներ
պատճառեց տնտեսությանը: Պատերազմի արհա
վիրքների վերացմանն ու վնասների փոխհատուցմա
նը ողջ հայ ժողովուրդը` լինի հայրենիքում թե Սփյուռքում, լծվեց տասնյակ տարիներ: Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նույնպես իր գործուն աջակցությունը ցուցաբերեց այդ ուղղությամբ:
Մեր օրերում, երբ Արցախում ընթացան հին
գե
րորդ սերնդի պատերազմական գործողություններ,
մեծացան ոչ միայն պատերազմի սոցիալ-տնտեսա
կան վնասները, այլև դրանց փոխհատուցման ծավալները: Այս առումով, անհրաժեշտություն է առա
ջա
նում ներդնելու պատերազմի սոցիալ-տնտե
սական
հետևանքների վերացման համազգա
յին ապահովագրության համակարգ` հետպատերազմական սո-
ցիալ-տնտեսական վնասների փոխհատուցման գործընթացի առավել արդյունավետ կազմա
կերպ
ման
ակնկալիքով:

Որտե՞ղ հապաղեցինք անկախության կառուցման
երեսուն տարիներին։
Հայաստանի Հանրապետության անկախության ձեռքբերման առաջին իսկ տարիները համընկան Արցախյան
գոյամարտի հետ: Եվ եթե այդ ընթացքում հնչում էին
մեկնաբանություններ, թե մենք ապրում ենք «ոչ պատե-
րազմ, ոչ խաղաղություն» իրողությունում1, ապա, մեր կար-
ծիքով, դա հստակ պատերազմական իրավիճակ էր:
Եվ եղավ այնպես, որ անցած երեսուն տարիներին այդ
պես էլ չկարողացանք լիարժեքորեն թիրախավորել երկ-
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1 Արթուր Մկրտիչյան, Ոչ պատերազմ ոչ խաղաղություն հասարակության»
հայեցակարգը հետխորհրդային Հայաստանում, http://boon.am/war-peace-society/

2 Արմեն Ճուղուրյան, Թավշյա հեղափոխությունը և կապիտալի փախուստը, //www.aravot.am/2018/09/19/981457/
3 «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի պաշտոնական կայք, https://www.himnadram.org/hy/projects
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մի աշխա
տանքնե
րը համակարգվում են
19 երկրում գործող 21 ստորաբաժանման
և գործընկեր կազմակերպությունների ակ
տիվ մասնակցությամբ և աջակցությամբ։
Հիմնադրամի տեսլականն այնպիսի
համահայկական ցանցի ստեղծումն է, որը
թույլ կտա Հայաստանին, հայությանն ու
աշխարհին շարունակաբար համալրվել
նորարարական գաղափարներով ու ծրա
գրերով՝ ստեղծելով զարգացման իրական
հնարավորություն։ Որպես նպատակ է
ընտրվել նաև համահայկական ցանցա
յին համակարգի ձևավորումը, որի միջո
ցով կարելի կլինի ապահովել ընդհանուր
ինքնության վրա հիմնված աշխարհա
սփյուռ հայկական համայնքների, Հայաս
տանի և Արցախի համաչափ, կայուն ու
փոխկապակցված զարգացումը։
Այս ամենով հանդերձ, միանգամայն
պարզ է, որ «Հայաստան» համահայկա
կան հիմնադրամի առաքելությունը ներ
կայում պետք է վերափոխվի՝ ելնելով Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի
Հանրապետության առջև ծառա
ցած աշ
խարհաքաղաքական մարտահրավերնե
րից: Եթե վերլուծենք Հիմնադրամի կողմից
իրականացվող ծրագրերը, ապա պարզ
կդառնա, որ դրանք բազմազան են և միմյանց հետ գրեթե կապ չունեցող (Երևանի
բուսաբանական այգու ոռոգ
ման ցանցի
վերանորոգում, Դադիվանք համայն
քում
խմելու ջրի մատակարարում, Դանիել Ղա
զարյանի անվան երաժշտա
կան դպրոցի
վերանորոգում, Ալեքսանդր Մյասնիկյանի
արձանի նորոգման աշ
խա
տանքներ և
այլն)3, ինչը, մեր կարծիքով, նվազեցնում է
դրա ռեսուրսային հատույցը՝ սերտ առնչություն չպահպանելով Հայաս

տանի Հան
րապետության և Արցախի Հանրապետու
թյան ռազմական ներուժի զար
գացման
հետ: Ուստի առաջարկում ենք, որ Հիմնա
դրամի առաքելությունում հստակ շեշտադրումներ կատարվեն համազգային ներու
ժով երկու հանրապետությունների պաշտ
պանունակության շարունակական ամրա
պնդման վերաբերյալ:
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 ի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ըն
ր
թացքը պատերազմական սպառնալիքնե
րի դիմակայման և համապատասխան ռիս
կերի կանխար
գելման ուղղությամբ: Մեր
համոզմամբ՝ նորանկախ հանրապետությունն իր զարգացման ճանապարհին առավել լրջորեն պետք է վերա
բեր
վեր իրեն
ուղեկցող Արցախյան գոյամարտին՝ կազ
մավորելով ռազմարդյունաբերական հա
մալիր2, ձևավորելով պատերազմական
սոցիալ-տնտեսական վնասների փոխհա
տուցման ֆինսանսական ռեսուրսներ և
ապահովագրական հիմնադրամներ: Սա
կայն, չգիտես թե ինչու, այդ հարցերում հա-
պաղեցինք, որի հետևանքներն առա
վել
ցա
վոտ են դրսևորվում վերջին պատե
րազմական գործողությունների ավարտից
հետո:
Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ վերախմբագրել
«Հայաստան» համահայկական
հիմնադրամի առաքելությունը:
«Ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղու
թյուն»
կարգախոսը որդեգրած հասարակությունների քաղաքականացումը, որպես կանոն,
անխուսափելիորեն ուղեկցվում է վերջին
ներիս ռազմականացմամբ: Նման իրավի
ճակներում, օբյեկտիվ պայմաններին համապատասխան, այսպիսի հասարակու
թյուններն աչքի են ընկնում հնարավոր
ռազմական-մոբիլիզացիոն
խնդիրների
սրացված սպասումներով, և նրանց զար
գացման գործընթացն իրականացվում է
ոչ թե մասնակցային, այլ մոբիլիզացիոն
ժողովրդավարության հաստատմամբ:
Դրա վառ ապացույցը «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամն է, որը ստեղծ
վելով 1992 թվականին, նպատակ ուներ
ձևավորելու գլոբալ ցանց, աջակցելու ՀՀ և
աշխարհի հայերին՝ մայր հայրենիքի և Ար
ցախի կայուն ու համաչափ զարգացումն
ապահովող ծրագրերի իրա
կանացման
գործում։ Մինչ այժմ հիմնադրամի ջանքե
րով Հայաստանում և Ար
ցախում կյան
քի
են կոչվել շուրջ 1300 խոշոր ծրագրեր են
թակառուցվածքների, առողջապահության,
սոցիալական ապահովության, արվեստի
և սպորտի բնագավառներում։ Հիմնադրա
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Ի՞նչ վերանայումներ են անհրաժեշտ
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի դրամական ներհոսքերի
կանոնակարգման ուղղությամբ:
«Հայաստան» համահայկական հիմնա-
դրամն աշխահասփյուռ հայության հավաքական դրամական նվիրաբե
րումների
կազմակերպական գործառույթների շրջանակ է՝ հիմնված առավելապես տարեկան
դրամահավաք մարաթոնների վրա։ Սա
կայն, ֆորսմաժորային իրավիճակներում,
դիցուք՝ վերջին պատերազմի ընթացքում
հավաքագրվեց ավելի քան 170 մլն ԱՄՆ
դոլար, իսկ 2020 թվականի հոկտեմբերի
21-ին սկիզբ դրվեց նոր շարժման՝ «50 plus»
անվանմամբ, նպա
տակ ունենալով ներ
դնել ոչ միայն հախուռն ձևով միանվագ,
այլ ամսական կտրվածքով կանոնակարգ
ված նվիրաբերումների համակարգ4:
Այն, որ ֆինանսական հոսքերը դեպի
Հիմնադրամ պետք է կանոնակարգվեն,
միանվագ մոտեցումից անցում կատարե
լով ամսական նվիրատվությունների, կար-
ծում ենք՝ աներկբա է: Ընդ որում, անհրա
ժեշտ ենք համարում սահմանել «ազգային
տուրք», որը պետք է վճարեն ՀՀ ռեզի
դենտները՝ իրենց ամսական եկամտի 1%-ի
չափով: Ի դեպ, նույնը, կա
մավորության
սկզբունքով, կարելի է կիրա
ռել նաև
Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցների
նկատմամբ՝ անկախ բնակության վայրից:
Հայաստանի Հանրապետության քա
ղաքացիների ամսական եկամուտներից
գանձվող ազգային տուրքի վճարման պա
հանջն առաջարկում ենք իրականաց
նել
օրենսդրական միջամտությամբ, մասնա
վո
րա
պես՝ լրացումներ կատարելով ՀՀ
հար
կային օրենսգրքում, իսկ Սփյուռքում
բնակվող մեր հայրենակիցներից ազգային
տուրքի գանձում կարող է կատարվել ազ
գային ինստիտուցիոնալ կառույցների միջ
նորդությամբ: Օրինակ՝ Ռուսաստանում
բնակվող մեր հայրենակիցները «Հայաս
տան» համահայկական հիմնադրամին ազգային տուրք կարող են վճարել հայրենակ
ցական միությունների գործողությունների
համակարգմամբ, իսկ արևմտյան երկրնե
րում բնակվողները՝ հայկական կազ
մա

կերպությունների միջնորդությամբ, որոնք
արդեն իսկ պաշտպանում են հայ ժողովրդի
պահանջներն ու ազգային ձգտումները,
ներկայացնում հայության հավաքական
տեսակետը բոլոր մակարդակներում։
Այս պարագայում «Հայաստան» համա
հայկական հիմնադրամը հնարավորու
թյուն կունենա կանոնակարգված ձևաչա
փով՝ աշխարհասփյուռ հայությունից ամսա-
կան կայուն դրամական հոսքերի հավա
քագրմամբ, ստացված միջոցներն ուղղելու
պատերազմի սոցիալ-տնտեսական բացասական հետևանքների շարունակա
կան
վերացմանը:
Ինչպե՞ս պետք է հետասյու կանոնակարգել Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին
կատարվող վճարումները:
Ցավոք, պատերազմի ընթացքում զինծառայողների շրջանում ունեցել ենք հա
զարավոր զոհեր և տասնյակ հազարավոր
վիրավորներ: 2017 թվականի հուն
վա
րի
1-ից հետո տեղի ունեցած դեպքե
րի հա
մար ՀՀ-ում օրենսդրությամբ սահմանվում
են հատուցումներ հետևյալ նվա
զագույն
չափերով.
• զոհվելու կամ անհայտ բացակայող
ճա
նաչվելու պարագայում` պայմանա
գրային կամ պարտադիր զինվորական
ծառայության կամ պահեստազորային
պատրաստության շրջանակներում իրա-
կանացվող միջոցառումներին ներգրավված սպայական կազմի զինծառայողին՝
82.000.000 դրամ, ենթասպայական և
շարքային կազմերի զինծառայողին կամ
տարածքային պաշտպանությանը ներ
գրավված կամ կամավորագրված ան
ձին՝ 70.000.000 դրամ, պարտադիր
զինվորական ծառայության կրտսեր են-
թասպայական և շարքային կազմե
րի
զինծառայողին՝ 58.000.000 դրամ.
• առողջությանը պատճառված վնասի
հետևանքով՝ զինծառայողի առաջին
խմբի հաշմանդամության դեպքում`
58.000.000-ից մինչև 82.000.000 դրամ,
երկրորդ խմբի հաշմանդամության դեպ
քում` 29.000.000-ից մինչև 53.000.000
դրամ5:

4 Տեղեկատվական կայք, https://www.b.24.am/economy/261127.am
3 «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը
պատճառված վնասների հատուցման մասին» ՀՀ օրենք, 2016, հոդված 4։
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պարզ պատճառներով: Նախ՝ քաղաքա
ցին, որ մի քանի տեղից եկամուտ է ստանում
և յուրաքանչյուր դեպքում դրոշմա
նիշային վճարումներ կատարում, այլևս հնարավորություն չի ունենա ապահովագրա
կան հիմնադրամից հետ ստանալու ամ
սական՝ մեկից ավելի անգամ կատարված
մուծումները: Եվ երկրորդ, ինչն ավելի կա
րևոր է, ապահովագրական հիմնադրամին
կատարվող մուծումները կիրականացվեն
աճման կարգով՝ խուսա
փե
լով բարձր ու
ցածր եկամուտ ստացող
ների ամսական
մուծումների համահարթեցումից։
Ո՞րը կարող է լինել պատերազմի
սոցիալ-տնտեսական հետևանքների
համազգային ապահովագրության
ֆինանսական կայունության մոդելը:
Պատերազմի սոցիալ-տնտեսական հե
տևանքների ապահովագրման գործընթա
ցի նկատմամբ անհրաժեշտ է ցուցաբերել
համազգային մոտեցում՝ համախմբելով ոչ
միայն կառավարության միջոցները, այլև
յուրաքանչյուր հայ մարդու ֆինանսական
կարողությունները: Այս առումով, առաջար-
կում ենք ապահովագրության մի մո
դել,
որը կգործի ըստ հանրային հավաքական
ֆինանսական ներուժի (գծապատկեր 1):
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Զինծառայողների ապահովագրության
հիմնադրամը հիմնականում համալրվում
է դրոշմանիշային վճարներով, որոնք կատարում են ֆիզիկական անձինք՝ օրենքով
սահմանված կարգով, ամսական 1000 դրա
մի չափով: Սակայն, հարկ է նշել, որ միայն
պատերազմի առաջին երեք շաբաթվա ըն
թացքում հայ ժողովուրդը հախուռն կերպով, առանց որևէ օրենսդրական պար

տադրանքի 4,5 մլն ԱՄՆ դոլար է նվիրա
բերվել Հիմնադրամին: Միաժամա
նակ,
պետք է արձանագրել, որ ուշ թե շուտ նման
ոգևորությունը կմարի, և այդ նվիրատվու
թյունները կնվազեն, մինչդեռ զոհված և հաշմանդամ դարձած զինծառայող
ների ըն
տանիքների սոցիալական հոգսերը կմնան
նույնը, որոնք պետք է փոխ
հատուցվեն
ապահովագրության հիմնադրամից:
Այս առումով, առաջարկում ենք կատա-
րել օրենսդրական փոփոխություն՝ փոխա-
րինելով 1000 դրամ դրոշմանշային մու
ծումն երը` ՀՀ քաղաքացիների ամսական
եկամուտների նկատմամբ 2% վճարում
ների սահմանմամբ: Այս դեպքում կվերա
կանգնվի վճարումների արդարությունը և
կվերախմբա
գրվի բոլորիս սոցիալական
պարտավորովածությունը հետևյալ երկու

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Պատերազմի սոցիալ-տնտեսական հետևանքների վերացման նպատակով
առաջարկվող համազգային ապահովագրավճարների կազմն ու կառուցվածքը6
6 Կազմել է հեղինակը։
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Եզրակացություն
Պատերազմի սոցիալ-տնտեսական հե
տևանքների վերացման նպատակով առա
ջարկվող համազգային ապահովագրա
վճարների կազմի ու կառուցվածքի համանման մոդելը հնարավորություն կտա լու
ծելու մի շարք խնդիրներ։
Առաջին,
ապահովագրավճարների
նկատմամբ կսահմանվի հավաքական
պարտավորվածություն՝ ապահովագրա
կան բեռը բաշխելով կառավարության և
աշխարհի ցանկացած երկրում եկամուտ
ստացող յուրաքանչյուր հայ քաղաքացու
միջև։ Այս պարագայում ակնառու կդառնա
ապահովագրավճարների հավաքագրման
գործընթացի արդարացիությունը, քանի որ
ամեն մի հայ սեփական եկամտից կվճա
րի ազգային տուրք հայրենիքի անվտան
գության ամրապնդման, ինչպես նաև պա
տերազմում զոհվածների ընտանիքների ու
հաշմանդամների խնդիրների լուծման հա
մար՝ այդպիսով իր մասնաբաժինն ունե
նալով նաև պետության անվտանգության
ու պաշտպանվածության գործում։

Երկրորդ, ապահովագրավճարների ամ-
սական կանոնակարգված վճարումնե
րը
կհանգեցնեն ֆինանսական հոսքերի կա-
յունությանը՝ միտված պատերազմի սո
ցիալ-տնտեսական վնասների շարունակական վերացմանը: Այսպիսով՝ կապահովվի
նաև ֆինանսական պաշարների կանխա
տեսելիություն՝ վերջ դնելով ամբողջովին
կախվածությանը միանվագ և հախուռն
կերպով կատարվող նվիրա
բերումներից,
որոնց հավաքագրելիության կանխատե
սումներն այնքան էլ իրատեսական չեն:
Երրորդ, տեղի կունենա ոչ միայն ապահովագրավճարների հավաքագրման աշ
խարհագրության շրջանակի, այլև ծավալ
ների ընդլայնում՝ միաժամանակ, «Հայաս-
տան» համահայկական հիմնադրամ կա
տարվող ամսական վճարումների կանո
նակարգմամբ համախմբելով աշխար
հա
սփյուռ հայությանը՝ հայրենիքի անվտան-
գության ամրապնդմանը սատարելու և սեփական ժողովրդի նկատմամբ հոգա

ծու
թյուն ցուցաբերելու շատ կարևոր և օրա
խնդիր գործում:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Հայաստանի Հանրապետության
պաշտպանության ժամանակ
զինծառայողների կյանքին կամ
առողջությանը պատճառված վնասների
հատուցման մասին» ՀՀ օրենք, 2016:
2. Արթուր Մկրտիչյան, «Ոչ պատերազմ ոչ
խաղաղություն» հասարակության հայեցա
կարգը հետխորհրդային Հայաստանում,
http://boon.am/war-peace-society/
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3. Արմեն Ճուղուրյան, Թավշյա հեղափո
խությունը և կապիտալի փախուստը,
http://www.aravot.am/2018/09/19/981457/

4. «Հայաստան» համահայկական
հիմնադրամի պաշտոնական կայք,
https://www.himnadram.org/hy/projects

5. Տեղեկատվական կայք,

https://www.b.24.am/economy/261127.am

Борьба Арцаха за выживание унесла тысячи жизней и нанесла огромный ущерб экономике
Армении. На протяжении десятилетий весь армянский народ, будь то на родине или в диаспоре,
работал над устранением последствий войны и возмещением ущерба. Правительство Республики
Армения также проявило активную поддержку в этом направлении. В наше время, когда мы
уже вынужденно вели боевые действия в Арцахе (по оценкам военных экспертов в пятом
поколении), увеличивается не только социально-экономический ущерб войны, но и масштабы
его компенсации. В этой связи необходимо ввести систему страхования общенациональных
социально-экономических последствий войны с расчетом на более эффективную организацию
послевоенного социально-экономического возмещения ущерба.
Ключевые слова: армянская диаспора, Всеармянский фонд «Айастан», Фонд страхования
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Армен ДЖУГУРЯН
Доктор экономических наук, профессор, АГЭУ

NATIONAL INSURANCE OF THE SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES OF WAR

Artsakh's struggle for survival claimed thousands of lives and caused enormous damage to the
Armenian economy. For decades, the entire Armenian people, whether in their homeland or in the
diaspora, have worked to eliminate the horrors of war and make reparations. The Government of the
Republic of Armenia has also shown active support in this direction. Nowadays, when we are already
forced to conduct the fifth generation of hostilities in Artsakh, not only the socio-economic damage of
the war is increasing, but also the scale of its compensation. In this regard, it is necessary to introduce
a system of insurance of national socio-economic consequences of the war with the expectation of a
more effective organization of post-war socio-economic damage compensation.
Keywords:

		

Armenian Diaspora, Hayastan All-Armenian Fund, Military Insurance Fund,
national insurance premiums, national total tax
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ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏՔԻ
ԱՃԸ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՆԿՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ.
ՀՀ ՌԻՍԿԵՐՆ ՈՒ
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր.
		
		
		

Էդգար
ԱՂԱԲԵԿՅԱՆ
Տնտեսագիտության
թեկնածու, դոցենտ
2004 թ. ավարտել է ՀՊՏՀ-ն
և ընդունվել ասպիրանտուրա:
2007 թ. ստացել է տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական
աստիճան և աշխատանքի ան-
ցել ՀՊՏՀ արժեթղթերի շուկայի (այժմ՝ ֆինանսների) ամբիո
նում, սկզբում՝ որպես ասիս
տենտ, ապա դոցենտ: Հեղինակ
է մի շարք գիտական հրապարակումերի և հետազոտություն
ների:

կառավարության պարտք, եվրոբոնդեր, պետական պարտատոմսեր, ճգնաժամ, ՀՆԱ, պարտքային
բեռ, բյուջեի պակասուրդ

ՀՀ տնտեսությունը կորոնավիրուսով պայմանա
վոր
ված ճգնաժամի և, իհարկե, պատերազմի հե
տևանքով զգալի անկում է ապրել, ինչն իր հերթին անխուսափելի է դարձրել պետական պարտքի մեծացու
մը՝ բյուջեի եկամուտների սպասվող նվազմանը զուգահեռ։ Պարտքի մեծացումն ինքնին զգայուն խնդիր
է, որն իր մեջ էական ռիսկեր է պարունակում։ Հոդ
վածում հեղինակը փորձում է վերլուծել պարտքի կա
ռուցվածքը, դրա շարժընթացը, այդ ուղղությամբ ակնկալվող փոփոխությունները՝ միաժամանակ, իրակա
նացնելով պարտքային բեռի շեմային ցուցանիշների
հաշվարկ, որի միջոցով հնարավոր է գնահատել համապատասխան ռիսկերի կուտակման հավանակա
նությունը։ Վերլուծության արդյունքում պարզվել է, որ
ներկա պայմաններում ռիսկերի առաջացումը պայմանավորված է ոչ այնքան պետական պարտքի ծա-
վալների մեծացմամբ, որքան ճգնաժամից հետո տնտեսության իրական հատվածի վերականգնման արագությամբ։ Անշուշտ, վերջինս հաղթահարելի խնդիր
է համակարգված ու համա
կողմանիորեն մշակված
տնտեսական քաղաքականության վարման պարա
գայում։

2020 թվականը ողջ աշխարհի համար, մեղմ
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ասած, արտառոց տարի է։ Կորոնավիրուսով
պայմանավորված տնտեսական սահմանափակումները
մի կողմից պատճառ են դարձել տնտեսությունների անկման, իսկ մյուս կողմից՝ ապագայի նկատմամբ ձևավոր
ված անորոշության մթնոլորտի, քանի որ պարզ չէ, թե
երբ կհաղթահարվի համավարակը։ Հայաստանի դեպ-
քում տարին առավել քան անբարենպաստ էր՝ կապված

/6.

2020

ՀՆԱ աճի տեմպը և կենտրոնական կառավարության պարտքի կշիռը ՀՆԱ-ում1

այն հանգամանքի հետ, որ համավարա
կային ճգնաժամին գումար
վեց սեպտեմ
բերի վերջին սանձազերծված դաժան պա-
տերազմը, ինչն էլ ավելի բարդացրեց ճըգ-
նա
ժամից հետո տնտեսության վերա
կանգնման գործընթացը։
Ակնհայտ է՝ պետական ծախսերի նվա
զեցումն այս համատեքստում լավագույն
լուծումը չէ, ինչն էլ, բյուջեի եկամուտների
սպասվող անկմանը զուգընթաց, հանգեցնում է պետական պարտքի մեծացմանը։
Տնտեսական անորոշության ու անկ
ման
պայմաններում պարտքի մեծացումն ինք
նին զգայուն խնդիր է, որն իր մեջ էական
և անխուսափելի ռիսկեր է պարունակում։

Ի՞նչ է սպասվում աշխարհին։ Ինչպես
վերը նշեցինք, զարգացումների առումով,
աշխարհը համակված է ապագայի նկատ
մամբ անորոշության զգացումով, ինչից
ելնելով էլ՝ պարբերաբար վերանայվում է
ճգնաժամի հաղթահարման և հնարավոր
տնտեսական ցուցանիշների շարժընթացը։
Ինչպես երևում է գծապատկեր 1-ից, ըստ
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հոկ
տեմբերյան կանխատեսումների, 2020 թ.
աշխարհում սպասվում է ՀՆԱ 4.4% անկում,
այդ թվում՝ զարգացող երկրներում՝ 5,8%,
իսկ, մասնավորապես, ՀՀ-ում՝ 4,5%։ Ինչ
վերաբերում է 2021 թ.-ին, ապա այս դեպ
քում արդեն կանխատեսվում է ՀՆԱ աճ.
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

ՀՀ կառավարության պարտքի կառուցվածքը 2017 թ. դեկտեմբերից մինչև
2020 թ. հոկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում (մլրդ դրամ)2
1 Աղբյուրը՝ World Economic Outlook (October 2020), IMF, https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/WEO
2 Աղբյուրը՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, պետական պարտքի ամսական վիճակագրական տեղեկագրեր, https://
minfin.am/hy/page/amsakan_vichakagrakan_teghekagrer/
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աշխարհում՝ 5,2%, զարգացող երկրներում՝
6%, իսկ ՀՀ-ում՝ 3,5%3:
ԱՄՀ-ն, միաժամանակ, 2020 թ.-ի հա
մար, 2019 թ. համեմատ, կանխատեսում է
պետական պարտքի զգալի՝ 15% աճ՝ պայ
մանավորված ճգնաժամի հետևանքով արձանագրված տնտեսական անկմամբ։ Հա-
ջորդող տարիներին, ըստ ԱՄՀ-ի, այս ա-
ռումով կպահպանվի որոշակի չափա
վոր
կայուն տեմպ. 2021 թ.՝ մոտ 1% աճ, իսկ հե
տագայում՝ որոշակի նվազում։ Նավթ չարդյունահանող զարգացող երկրների դեպ
քում 2020 թ. առկա է մոտ 9,6%, իսկ 2021
և 2022 թթ.-ի համար նախատեսվում է մոտ
3% աճ, որից հետո պարտքի շարժնթացը
կրկին կկայունանա։ Ինչ վերաբերում է
զարգացած երկրներին, ապա այս դեպ
քում պետական պարտքի աճը կլինի մոտ
20%, իսկ հետագա տարիներին կարձա
նագրվի կայուն վիճակ։ Զարգացող և զար-

գացած երկրների միջև պետական պարտքի նման տարբերությունը կարող ենք պայմանավորել ճգնաժամից դուրս գալու արա
գությամբ, տնտեսության կառուցվածքով,
պարտքի կառավարման առանձնա
հատ
կություններով։
Ի՞նչ վիճակ է ՀՀ-ում։ Ինչպես ցույց են
տալիս 2017 թ. դեկտեմբերից առ այսօր
իրականացված դիտարկումները, 2020 թ.ին ՀՀ կառավարության պարտքն էական
աճ է գրանցել, ընդ որում, ինչպես երևում
է գծապատկեր 2-ից, դա առավել զգալի է
ապրիլից հետո։ Արդյունքում, 2019 թ. տա
րեվերջի համեմատ այդ պարտքն ավելացել է 424 մլրդ դրամով, այսինքն՝ մոտ 13%ով։
Պարտքի կառուցվածքի ուսումնասի
րու
թյունից ակնհայտ է դառնում ներքին
պարտքի տեսակարար կշռի աճի միտու
մը։ 2019 թ. դեկտեմբերի 22,5%-ից 2020 թ.

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

ՀՀ կառավարության պարտքը բնութագրող ցուցանիշները 2020 թ. հոկտեմբերի
վերջի դրությամբ4
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3 World Economic Outlook (October 2020), IMF, https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/WEO
4 Աղբյուրը՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ պետական պարտքի տեղեկագիր, 2020 թ. (հոկտեմբեր), https://minfin.
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ՀՀ կառավարության պարտքի՝ մինչև մարում մնացած ժամկետը տարիներով5

հոկտեմբերին այն հասել է 26,8%-ի։ Նման
քաղաքականության արդյունքում պետությունը որոշ չափով սկսում է ձերբազատվել պարտքի կառավարման արտար

ժու
թային ռիսկերից, ինչը պետական պար
տատոմսերի շուկայում տոկոսադրույքների անկման պարագայում կարելի է հիմն ավոր համարել։ Սակայն, մոտակա ժամանակահատվածում պետական պարտա
տոմ
սերի տոկոսադրույքների նվազում ակն
կալելն այդքան էլ իրատեսական չէ, եթե,
իհարկե, տեղի չունենա գործոնների էա

կան տեղաշարժ։
2020 թ. հոկտեմբերի վերջի դրությամբ
կառավարության պարտքի 61%-ն արտա
քին վարկեր ու փոխառություն
ներ են,
25,6%-ը՝ պետական գանձապետական
պարտատոմսեր, իսկ 13,3%-ը՝ արտարժու
թային պետական պարտատոմ
սեր կամ
եվրոբոնդեր։ 2020 թ. ընթացքում արտարժութային պարտքի կառուցված

քում էա
կան տեղաշարժեր չեն եղել։ Հոկտեմբերի
վերջի դրությամբ պարտքի 19,1%-ը ներգրավված է դրամով, իսկ 80,9%-ը՝ արտ

ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 5

ՀՀ կառավարության պարտքի՝ մինչև մարում մնացած ժամկետը տարիներով6
5 Աղբյուրը՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, պետական պարտքի ամսական վիճակագրական տեղեկագրեր, https://
minfin.am/hy/page/amsakan_vichakagrakan_teghekagrer/
6 Աղբյուրը՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, պետական պարտքի ամսական վիճակագրական տեղեկագրեր, https://
minfin.am/hy/page/amsakan_vichakagrakan_teghekagrer/
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արժույթով։ Պարտքի էական մասը՝ 81,1%,
ֆիքսված տոկոսադրույքով է, ինչի համար
որպես ուղենիշ համարվում է 80% և ավելի
մեծությունը։ Պարտքի գերակշիռ մասը՝
մոտ 70,3%, երկարաժամկետ է, ինչը են
թադրում է 10 տարուց ավելի մարման ժամկետ, իսկ 3,3%-ը՝ կարճաժամկետ՝ մին

չև
մեկ տարի մարման ժամկետ։
Ընդհանուր պետական պարտքի ժամ
կետայնության փոփոխության վրա էա
կան ազդեցություն են գործել 2019 թ.-ին
թողարկված եվրոբոնդերի, ինչպես նաև
նույն ժամանակահատվածում ներքին
պարտքի կազմում 10 տարի ու ավելի ժամկետայնությամբ պարտատոմսերի աճը։
Ար
դյունքում, ընդհանուր պարտքի միջին
կշռված ժամկետայնությունը 8,8, պետա
կան պարտատոմսերինը՝ 10,8, իսկ եվրոբոնդերինը՝ 6,2 տարի է։ Արտաքին վար
կերի ու փոխառությունների ժամկետայ
նությունն էական նվազման միտում ունի.
հոկտեմբերի վերջի դրությամբ՝ 8,6 տարի։
Առաջիկա 365 օրվա ընթացքում մար
վելիք պարտքի կշիռը, ըստ էության, կրի
տիկական չէ. 2020 թ. հոկտեմբերի դրությամբ՝ 5,9%, արտաքին վարկերի և փոխառությունների գծով՝ 4,9%, իսկ ներքին
պետական պարտատոմսերի գծով՝ 11,4%։
Ընդ որում, 2021 թ. արտարժութային պե
տական պարտատոմսերի գծով մարման
ենթակա գումար չկա։ Ուստի առկա ռիս

կերը կարելի է հեշտությամբ մեղմել եվրո
բոնդերի թողարկման և ներքին պետա
կան պարտատոմսերի ծավալի մեծացման
ճանապարհով։
Ինչ վերաբերում է եվրոբոնդերի և պե
տական պարտատոմսերի եկամտաբերու
թյան գործոնին, ապա 2020 թ. ընթացքում,
այս առումով, արձանագրվել են երկու էա
կան տատանումներ, որոնցից առաջինը
պայմանավորված է եղել համավարակի հետևանքով առաջացած տնտեսական սահ
մանափակումներով, իսկ երկրորդը՝ սեպ
տեմբերի վերջին սկսված արցախյան պա
տերազմով։
Պատերազմի սկզբի համեմատ՝ երկու
պարտատոմսի դեպքում էլ եկամտաբերու
թյան աճը նոյեմբերին վերջի դրությամբ
մոտ 0,5 տոկոսային կետ է։ Տարվա սկզբից
շեղումը դրամային պետական պարտա
տոմսերի դեպքում -0,16 (անկում), իսկ
եվրոբոնդերի դեպքում՝ 0,36 (աճ) տոկո
սային կետ է։ Ի դեպ, պատերազմից հետո
եվրոբոնդերի դեպքում վերականգնումն
առավել արագորեն է կատարվում, մինչ-
դեռ դրամային պարտատոմսերի պարա
գայում, կապված ներքաղաքական իրավիճակի, արտարժույթի շուկայում կուտակ
ված ռիսկերի ու տնտեսական սպասում
ների հետ, եկամտաբերու
թյունները շա
րունակում են որոշակի աճ դրսևորել։

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 6

ՀՀ թողարկած՝ 2029 թ. մարվող եվրոբոնդերի գնանշման և պետական
պարտատոմսերի մինչև մարում եկամտաբերությունները 2020 թ. ընթացքում7
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ՀՀ կառավարության պարտքի կառուցվածքը և դրա հարաբերակցությունը ՀՆԱ-ի
հետ 2019-2021 թթ. (մլրդ դրամ)8

Ի՞նչ սպասել ապագայում: ՀՀ կառա
վարության 2021 թ. բյուջետային ուղերձբացատրագրի շրջանառվող նախագծում9,
ՀՆԱ շարժընթացի հետ կապված, շատ
ավելի խիստ սցենար է կիրառվել, քան
ԱՄՀ-ի կողմից կանխատեսված շեմերն
են։ Համաձայն սպասումների՝ 2020 թ.
նախատեսվում է 6% անկում, իսկ 2021 թ.՝
4,8% աճ: Նման պարագայում չեն կարող
պահպանվել պարտքի նախկին ծավալն ու
ՀՆԱ-ի հետ հարաբերակցությունը։
2020 թ. դեկտեմբերի վերջին կառավա-

րության պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությու
նը կանխատեսվում է 64,9%, իսկ 2021 թ.
վերջին՝ 63,2%։ Նման էական փոփո
խու
թյունը մի կողմից բնական է տնտեսական
անկման պարագայում, իսկ մյուս կողմից՝
որոշակի ռիսկեր է պարունակում։
Բացի այդ, որոշակի փոփոխություն է
ակնկալվում ներքին և արտաքին պարտքերի հարաբերակցության առումով։ Համաձայն կառավարության պարտքի կառա
վարման 2020-2023 թթ. ծրագրի՝ նախա
տեսվում է 2023 թ. բյուջեի պակասուրդի
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 7

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 8

Ներքին և արտաքին փոխառու զուտ միջոցների հաշվին բյուջեի պակասուրդի
ֆինանսավորման կառուցվածքը 2018-2023 թթ.10
8 ՀՀ կառավարության 2021 թվականի բյուջետային ուղերձ-բացատրագիր, https://minfin.am/website/images/website/documents/2.%202021_Uxerdz.docx
9 Նույն տեղում։
10 Աղբյուրը՝ ՀՀ կառավարության պարտքի կառավարման 2021-2023 թթ. ռազմավարական ծրագիր, https://minfin.am/
website/images/files/73ea9cb9.doc
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ֆինանսավորումը 100 տոկոսով վերապահել ներքին աղբյուրներին։ Իհարկե, նման
մոտեցումը պարունակում է որոշ ռիսկեր՝
կապված նախ՝ շուկայում տոկոսադրույք
ների աճի հետ, ինչն էլ իր հերթին կարող
է հանգեցնել պետական պարտատոմսե-
րի եկամտաբերության զգալի աճի, և երկրորդ՝ տնտեսությունում կուտակված ռիս
կերի ու ճգնաժամի պայմաններում, երբ ֆի-
նանսական համակարգը դժվարությամբ
է ստանձնում իրական հատվածի ֆինան
սավորումը, դա կարող է նպաստել իրական
հատվածից դեպի պետական պարտա
տոմսերի շուկա միջոցների արտահոսքին։
Այժմ անդրադառնանք արտաքին պարտքային պարտավորությունների բեռի գնա
հատմանը։ Երկրները, ըստ արտաքին
պարտքային բեռի մեծության, տարան
ջատվում են որպես առավել մեծ, միջին և
նվազ պարտքային բեռ ունեցողներ։ Ընդ
որում, այդ նպատակով կիրառվում են որո
շակի շեմային ցուցանիշներ, որոնք թույլ
են տալիս գնահատել պատկերը։ ՀՀ-ի
դեպքում, ելնելով 2020 թ. արդյունքներից
և 2021 թ.-ի համար նախատեսված բյուջե
տային ցուցանիշներից, էական ռիսկային
շեղումներ չեն արձանագրվել։
Այս առումով, ՀՀ-ն դեռևս կշարունակի
մնալ որպես նվազ արտաքին պարտքային
բեռ ունեցող երկիր։ Ինչպես երևում է աղ
յուսակ 1-ից, արտաքին պարտք/ՀՆԱ հա
րաբերակցությունը 2020 թ. մոտենում է
50%-ի սահմանին՝ կազմելով 48%, իսկ

2021 թ.-ի համար կանխատեսվում է 3 տո-
կոսային կետով նվազում։ Նույն կերպ,
2021 թ.-ի համար նախատեսվում է պարտ
քի սպասարկման և բյուջեի եկամուտների
հարաբերակցության միջինից բավական
ցածր ցուցանիշ՝ 12%։ Այսինքն՝ կարող ենք
եզրակացնել, որ պարտքի մեծացումը
պարտքային բեռի ծանրության գնահատ
ման տեսանկյունից էական փոփոխություն
չի առաջացնում։
Ռիսկեր և հնարավորություններ։ Այնու
ամենայնիվ, պարտքի մեծացման հանգամանքն ինքնին ռիսկ է պարունակում, սա
կայն դրա խելամիտ օգտագործման պա
րագայում մեծ է զարգացման հնարա
վորությունը։ Հենվելով իրավիճակի գնահատման վերաբերյալ առկա վերլուծու
թյուն
ների վրա՝ փորձենք կատարել որոշ եզրա
հանգումներ։
Նախ՝ արտաքին պարտքի շեմային ցուցանիշների դիտարկումից պարզ է դառ
նում, որ նույնիսկ պարտքի մեծացման պարագայում ՀՀ-ն շարունակում է մնալ նվազ
պարտքային բեռով երկիր, իսկ հիմնական
էական ռիսկերը տնտեսության իրա
կան
հատվածի վերականգնման և հետա
գա
զարգացման դաշտում են։
Պարտքի միջին ժամկետայնության
բարձր մակարդակը թույլ է տալիս ասել,
որ, մարումների հետ կապված, կարճաժամկետ հատվածում էական ռիսկեր չեն
նախանշվում, իսկ մարումները հեշտու
թյամբ կարելի է կառավարել եվրոբոնդերի

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

ՀՀ արտաքին պարտքային բեռը բնութագրող ցուցանիշները 2019-2021 թթ.11
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11 Հաշվարկի համար որպես հիմք են ծառայել ՀՀ կառավարության 2021 թ. բյուջետային ուղերձ-բացատրագրի՝
ՀՀ մակրոտնտեսական և պարտքի նախատեսվող ցուցանիշները, https://minfin.am/website/images/website/documents/2.%202021_Uxerdz.docx։ Շեմերը՝ համաձայն ՀՀ 2000 թ. պետական պարտքի հաշվետվությամբ ներկայացված
մեթոդաբանության, https://minfin.am/website/images/files/2000_hashvetvutyun_tarekan.pdf?fbclid=IwAR2uMw7Wo7nXGmJn0zkRkPyeRW5UgRAKx0SmY-dRgewD2Q33AKkMUCDZlks
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է նաև որոշակի լարվածություն արտարժույ
թի շուկայում, պետական պարտատոմսե
րով ներգրավված պարտքի ծավալների
էական մեծացումը կարող է հանգեցնել
դրանց եկամտաբերության զգալի աճին։
Այն պարագայում, երբ բանկային և, ընդհանրապես, ֆինանսական հատվածը զգու
շանում են իրական տնտեսության ֆինան
սավորումից, պետական պարտատոմսերի
շուկայում եկամտաբերության աճը կարող
է նպաստել իրական հատվածից դեպի
պետական պարտատոմսերի շուկա մի
ջոցների արտահոսքին։
Այսպիսով՝ կարող ենք ասել, որ ներկա
յում պետական պարտքի հետ կապված
ռիսկերը պայմանավորված են ոչ այնքան
դրա ծավալների մեծացմամբ, որքան ճըգ
նա
ժամից հետո տնտեսության իրական
հատվածի վերականգնման արագությամբ,
ինչն էլ հնարավոր է համակարգել համա
կողմանիորեն մշակված տնտեսական քա
ղաքականության իրականացմամբ։

/6.

2020

և պետական պարտատոմսերի շուկայում
պահանջարկի պահպանման պարագա
յում։ Միաժամանակ, պետական պարտա
տոմսերի շուկայի դիտարկումները վկայում
են առավել երկարաժամկետ պարտա
տոմսերի մեծ պահանջարկի մասին։
Ուսումնասիրությունից պարզ է դառ
նում նաև, որ եվրոբոնդերի եկամտաբե
րությունը նախապատերազմյան շեմին մո-
տեցնելու հարմար անհրաժեշտ է իրակա
նացնել նոր թողարկում, ինչը, սակայն,
նախընտրելի է կազմակերպել ներքաղաքական իրավիճակի կարգավորումից հետո։
Բացի այդ, եվրոբոնդերի թողար
կումը և
դրա արդյունքում առաջացած արտարժու
թային հոսքերն էապես կնվազեցնեն արտ-
արժույթի շուկայում ձևավոր
ված լարվա
ծությունը և կնպաստեն պետական պար-
տատոմսերի եկամտաբե
րության նվազ
մանը։
Ի վերջո, տնտեսական անկման պայ
մաններում, երբ, դրան զուգահեռ, առկա
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ФИНАНСЫ

РОСТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА:
РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ РА

Из-за кризиса, вызванного коронавирусом и войной, в экономике Армении произошел зна
чительный спад, в результате чего увеличение государственного долга становится неизбежным
наряду с ожидаемым сокращением доходов бюджета. Однако увеличение долга само по себе
явля
ется деликатным вопросом, содержащим значительные риски. В статье автор пытается
проанализировать структуру долга, ее динамику и перспективы будущих изменений. В результате
рассчитываются пороги оценки долговой нагрузки, позволяющие оценить накопление рисков,
связанных с увеличением государственного долга. Результаты показывают, что в текущей ситуа
ции риски увеличения государственного долга не столько в его величине, сколько в скорости
восстановления реального сектора экономики после кризиса, преодолеть который можно только
в случае проведения систематической и комплексной эффективной экономической политики.
Ключевые слова: государственный долг, еврооблигации, гособлигации, кризис, ВВП,

		

FINANCES

долговая нагрузка, дефицит бюджета

Edgar AGHABEKYAN
Expert at «Amberd» Research Center, ASUE,
PhD in Economics

GROWTH OF PUBLIC DEBT IN AN ECONOMIC DOWNTURN:
RISKS AND OPPORTUNITIES OF THE RA

Due to the crisis caused by the coronavirus and the war, the economy of Armenia has experienced
a significant decline, as a result of which an increase in public debt becomes inevitable along with
an expected reduction in budget revenues. However, increasing debt is in itself a sensitive issue with
significant risks. In the research, the author tries to analyze the structure of debt, its dynamics, and
prospects for future changes. As a result, the thresholds for assessing the debt burden are calculated,
which makes it possible to assess the accumulation of risks associated with an increase in public debt.
The results show that in the current situation the risks of an increase in public debt are not so much
in its value as in the speed of recovery of the real sector of the economy after the crisis, which can be
overcome only if a systematic and comprehensive effective economic policy is carried out.
government debt, Eurobonds, government bonds, crisis, GDP, debt burden,
		budget deficit
Key words:
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ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ
ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆԸ.
ԻՆՉՊԵ՞Ս ԽՈՒՍԱՓԵԼ
ԱՂԵՏԱԲԵՐ
ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐԻՑ
Հիմնաբառեր. տնտեսական անկում, ֆինանսա		
կան շուկա, տնտեսության ֆինան		սավորում, դրամայնացում,
		արժութային ճնշումներ

ՀՀ կենտրոնական բանկը, որպես ՀՀ ֆինան
սական շուկան կարգավորող և վերահսկող մարմին,
ներ
կայիս ճգնաժամային իրավիճակում հանդես է
գալիս տնտեսության վերականգնմանն աջակցողի և
ցնցումները մեղմողի դերում: 2020 թվականի ընթաց
քում, համավարակի տարածմանը զուգընթաց, ՀՀ ֆի-
նանսական շուկան կարողացել է համապատասխան
գործիքներով ազդել տնտեսության վրա այնպես, որ
ոչ միայն ֆինանսական ճգնաժամի ռիսկերը նվազեն,
այլև տնտեսությունն սկսի վերականգնվել մարտյան
խոր անկումից հետո: Բացի տնտեսությանը օժանդակելուց, ՀՀ ֆինանսական շուկան առ այսօր դիմակա
յում է արժութային ճնշումն երին՝ ուշադրության կենտրոնում պահելով տնտե
սության ապադոլարայ
նաց
ման գործընթացը, որի վրա ուղղակիորեն հակազդում
է ավանդների և վարկերի տոկոսադրույքների սփրե
դի, ինչպես նաև արտարժութային ներխուժումն երի
միջոցով:

Տաթևիկ
ՌՈՍՏՈՄՅԱՆ
ՀՊՏՀ մագիստրանտ
2019 թ., գերազանցությամբ ավարտելով ՀՊՏՀ բակալավրիատը («Մակրոտնտեսական քաղաքականություն և կանխատե

սում»), ընդունվել է մագիստրա
տուրա՝ «Մակրոտնտեսական վերլուծություն» մասնագիտությամբ։
Ուսմանը զուգահեռ, «Ամբերդ»
հե
տազոտական կենտրոնի հե
տա
զո
տական խմբի անդամ է,
ինչպես նաև աշխատում է ՀՊՏՀ
շարունակական կրթության և վե
րապատրաստումների բաժնում՝
որպես առաջատար մասնագետ:

Հ

ամաձայն ԱՄՀ «Համաշխարհային տնտեսա
կան հեռանկարը (WEO)» զեկույցի1՝ համաշ-
խարհային տնտեսությունը 2020 թվականի կտրուկ անկումից հետո դեռ մի քանի տարի կգտնվի վերականգն-
ման գործընթացում՝ պահպանելով նախաճգնաժա
մա
յինից ցածր մակարդակը:
Ինչպես բոլոր մյուս տնտեսությունները, Հայաստանը
նույնպես 2020 թվականին ենթարկվել է առողջա
պա
հական մեծ ցնցման, որը հանգեցրել է տնտեսական խոր
անկման և անորոշությունների աճի, ինչպես նաև ի հայտ
1 World economic outlook, A Long and Difficult Ascent, IMF, Oct. 2020.
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են եկել նախորդ ճգնաժամերից էականորեն տարբերվող՝ ֆինանսական կայու
նության մարտահրավերներ: Սակայն, ՀՀ
ֆինանսական շուկայի հիմնական ցուցա
նիշների դիտարկումը վկայում է վերջինիս
բավական կայուն և ցնցումնե
րին դիմա
կայող դիրքի մասին, ինչն էլ թույլ է տա
լիս եզրակացնել, որ ՀՀ տնտեսությունում
ֆինանսական շուկան, աջակցելով իրական հատվածին, կանխում է բան
կային
ճգնաժամերի ռիսկերի առաջացումը: Այ
սինքն՝ ՀՀ ԿԲ-ն, համապա
տաս
խան գործիքակազմի միջոցով ներգործելով իրա
կան հատվածի վրա, մեղմում է տնտեսու
թյուն ներթափանցած շոկերը՝ խոչնդոտե
լով տնտեսական անկումը:
Ֆինանսական շուկայի՝ համաշխարհային առողջապահական և տնտեսական

ճգնաժամին դիմակայելու ունակությունը,
ինչպես նշվում է ԱՄՀ՝ «Համաշխարհային
ֆինանսական կայունություն» խորագրով
2020 թ. հոկտեմբերին հրապարակված զեկույցում2, բնորոշ է ոչ միայն ՀՀ-ին, այլև,
կարելի է ասել, ընդհանուր միտում է աշ
խարհի բոլոր երկրներում։ Որպես այդպիսի միտման պատճառ մատնանշվում է համաշխարհային բանկային համակարգի՝
ճգնաժամի մեջ կապիտալի և իրացվելիության համեմատաբար բարձր բուֆերներով
մտնելու փաստը, ինչը չենք կարող ասել
2008 թ. ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պարագայում: Փաստորեն, 2008 թ.-ից
հետո ներդրված կարգավորող շրջանակն
առաջին անգամ փորձության է ենթարկ
վել համավարակի տարածման պայման
ներում՝ հիմնականում ապացուցե
լով իր
արդյունավետ բնույթը: Մակրոֆի
նանսա
կան ցնցումների ազդեցությունների ոչ բա
րենպաստ հետևանքները, որոնք համընդ
գրկուն և կործանարար բնույթ էին կրում
2008 թ.-ի ճգնաժամի պայմաններում, հա-
մավարակի թեժացման շրջանում մեծա
պես զսպվել են քաղաքականության տար
բեր գործողությունների միջոցով: Մասնա
վորապես՝ կարելի է նշել 2020 թ. մարտի
վերջին ֆինանսական պայման
ների թու
լա
ցումը, որը դրսևորվեց տոկոսադրույք
ների նվազման տեսքով, ինչն էլ խթան

հան
դիսացավ ֆինանսական պայմաննե
րի հետագա մեղմացման համար, երկրնե
րին և ձեռնարկություններին հնարավորու
թյուն տվեց օգտվելու կապիտալի շուկայի
և բանկային ֆինանսավորման շարունակական հասանելիությունից, ինչպես նաև
կանխելու իրացվելիության ճնշումն երի վերածումը լայնածավալ անվճարունակության3: Թեև այդ քայլերը թույլ են տվել
կանխել ֆինանսական ճգնաժամը և թու
լացնել COVID-19-ի ազդեցությունը տնտե
սության վրա, այդուհանդերձ, տնտե
սա
կան կանխատեսումների վատթարացումը
2020 թ.-ին սպասվող համաշ
խար
հային
աճի մեծությունը խորապես տեղափոխել է
բացասական տիրույթ:
Համավարակին ի պատասխան ձեռ
նարկված հակաճգնաժամային քաղաքա
կանության աննախադեպ միջոցառումները խթանեցին ինչպես ներդրումային պահանջարկը, այնպես էլ վարկային հոսքը

դեպի տնտեսություն: Բանկերը, ճգնաժամ
թևակոխելով կապիտալի և իրացվե
լիու
թյան զգալիորեն ավելի ուժեղ բուֆեր
նե
րով, հնարավորություն ունեցան շարու
նակելու վարկային միջոցներով տնտեսու
թյան ֆինանսավորումը:
Տնտեսական անկման շրջանում առա
վել կարևոր և արդյունավետ են ֆինան
սա
կան շուկայի այն գործողությունները,
որոնք միտված են շոկերի մեղմմանը։
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի և
բան
կային հատվածի կողմից տնտեսու
թյանը տրամադրված վարկերի փոփոխու
թյունների` 2019 թ. հունվարից 2020 թ. հոկտեմբեր ժամանակահատվածի շարժըն
թացի ուսումնասիրությունը (գծապատկեր
1) ցույց է տալիս թվարկված միջոցառում
ների նպատակային կիրառման արդյունք
ները:
Երկու ցուցանիշների համադրումից ակ
նառու է դառնում բավական հետաքրքիր
և խոսուն մի պատկեր: Մասնավորապես՝
2019-2020 թթ. ՀՀ-ում աճել է բանկային
հատվածի կողմից տնտեսությանը տրա
մադրված վարկերի ծավալը. միայն 2020 թ.
այդ աճը կազմել է ավելի քան 12%, իսկ
2019 թվականի համեմատ՝ ավելի քան

2 Global financial stability report, Bridge to Recovery, IMF, Oct. 2020.
3 Նույն տեղում։
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Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի (նախորդ տարվա նույն ժամանակա
հատվածի նկատմամբ) և բանկային հատվածի կողմից տնտեսությանը տրա
մադրված վարկերի փոփոխությունը 2019 թ. հունվար-2020 թ. հոկտեմբեր
ժամանակահատվածում4

30%: Ու թեև 2020 թ. մարտից սկսած՝ ՀՀ
տնտեսությունն անկման փուլում է (հոկ
տեմբերին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը նվազել է 0,6 տոկոսային կետով՝
կազմելով 91,9%), այդուհանդերձ, նկատ
վում է վարկավորման տեմպերի աճ, ինչը
վկայում է ճգնաժամային իրավիճակներում
ֆինանսական շուկայի կարևոր դերակա
տարման մասին։ Փաստորեն, տնտե
սու
թյան ֆինանսավորմամբ ֆինանսա
կան
շու
կան փորձում է աջակցել դրա իրա
կան հատվածին՝ կանխելով առավել խոր
անկումը և բանկային ճգնաժամի առա
ջացման ռիսկերը:
Ըստ ԱՄՀ գնահատականների՝ համա
վարակի տարածման ողջ ընթացքում հա
մաշխարհային բանկային համակարգը
մնում է բավարար չափով կապիտալաց
ված՝ որպես հակակշիռ լրացուցիչ անբա
րենպաստ ցնցումների5: Համանման իրավիճակ արձանագրվել է նաև ՀՀ-ում՝ պայ-
մանավորված ինչպես բանկային հատվածի կայունությամբ, այնպես էլ տարվա ըն
թացքում Կենտրոնական բանկի ձեռնար
կած գործողություններով՝ ուղղված տնտե
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Տնտեսությանը տրամադրված վարկեր (մլրդ ՀՀ դրամ)
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ (%)

սության ֆինանսավորման խթանմանը:
ՀՀ կենտրոնական բանկի 2020 թ. մայիսին ընդունած որոշման համաձայն6՝ հիմ-
նական կապիտալի համարժեքության նորմատիվի իջեցմամբ (10%-ից մինչև 9%) և
ընդհանուր կապիտալում լրացուցիչ կա
պիտալի կշռի մեծացմամբ (հիմնական կա-
պիտալի 20%-ից մինչև 30%) հնարավորություն է ընձեռվել իրականացնելու տնտե
սության լրացուցիչ վարկավորում, ինչպես
նաև օգտագործելու ձևավորված կա
պի
տալի բուֆերները։ Այս քայլերը թույլ են
տվել բանկերին ստորադաս փոխա
ռու
թյունների և կապիտալի այլ գործիքների
ներգրավմամբ իրականացնել տնտեսու
թյան լրացուցիչ վարկավորում՝ միաժամա
նակ, ապահովելով բանկերի ֆինանսա
կան կայունության համար անհրաժեշտ,
հնարավոր ռիսկերը և վնասները կլանող
գործիքների բավարար մակարդակ:
Այսպիսով՝ քաղաքականության ժամա
նակին արձագանքը նպաստել է վարկային
հոսքը դեպի տնտեսություն պահպանելուն
և անբարենպաստ մակրոֆինանսական
հե
տադարձ կապից խուսափելուն` ստեղ-

4 Աղբյուրը՝ ՀՀ ՎԿ (ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված
նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2019 թ. դեկտեմբեր, https://armstat.am/file/doc/99517553.
pdf, 2020 թ. հոկտեմբեր, https://armstat.am/file/doc/99520838.pdf ), ՀՀ ԿԲ, Ֆինանսական կազմակերպությունների
վիճակագրություն, https://www.cba.am/am/SitePages/statfinorg.aspx
5 Global financial stability report, Bridge to Recovery, IMF, Oct. 2020.
6 Մամուլի հաղորդագրություն, 8.05.2020, ԿԲ խորհրդի նիստում, https://www.cba.am/AM/pmessagesannouncements/May%20
A%2008.05.2020.pdf
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ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից տնտեսությանը տրամադրված վարկերի
աճի տեմպն ըստ արժութային կառուցվածքի 2020 թ. հունվար – հոկտեմբեր
ժամանակահատվածում7

ծելով կամուրջ դեպի վերականգնում:
Հայաստանի տնտեսության՝ դոլարայ
նացման բարձր մակարդակ ունենալու,
ինչպես նաև մշտապես իր վրա արժութա
յին ցնցումներ կրելու հանգամանքը պայ
մանավորում է վարկերի և ավանդների արժութային կառուցվածքի մշտադի
տարկ-
ման անհրաժեշտությունը (գծապատկեր 2):
Նախևառաջ, նկատենք, որ դրամային
և արտարժութային վարկերի աճը տար
վա ընթացքում եղել է տատանողական.
մարտին, որպես տնտեսական անկման
շրջանի սկիզբ, գրացվել է դրամային վարկերի կտրուկ նվազում, ինչն ուղեկց

վել է
արտարժութային վարկերի ավելացմամբ:
Սակայն, արդեն ապրիլից սկսած՝ տատա
նումը մեղմվել է, և մինչև օգոստոս կայու
նացման միտում է նկատվել՝ ընդհուպ
դրամային վարկերի գերազանցում արտ
արժութայինին։ Այդ միտումը շարունակ
վել է մինչև հոկտեմբեր։ Տնտեսությունում
դրամայնացմանը նպաստել է սպառողա
կան և ծրագրային հիփոթեքային վարկերի
աճը, ինչպես նաև համավարակի հաղթա
հարմանն ուղղված՝ ՀՀ կառավարության
միջոցառումների շրջանակում դրամային
վարկերի տրամադրումը8:
Ապադոլարայնացման գործընթացը նկա-
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 ելի է նաև ավանդների արժութային կա
տ
ռուցվածքի փոփոխություններում և դրա
մային ու արտարժութային ավանդնե
րի
տոկոսադրույքների սփրեդի մեծացման
մեջ (գծապատկեր 3):
Տարվա ընթացքում արտարժութային
ավանդների կշիռն ընդհանուր ավանդ
ներում նվազել է՝ հոկտեմբերին կազմելով
53,1%, ինչն արտացոլում է դոլարայնաց
ման մակարդակի նվազումը: Նույն ժամա
նակահատվածում արձանագրվել է դոլար/
դրամ փոխարժեքի արժեզրկում, մասնա
վորապես՝ դեռևս առաջին եռամսյակի վերջին նկատվել են փոխարժեքի արժեզըրկ
ման ճնշումներ, որին նպաստել են արժութային շուկայում իրացվելիության նկատ
մամբ կարճաժամկետ բարձր պահանջարկի ազդեցությունները, որոնք երկրորդ եռամսյակում ԿԲ ջանքերով բավական մեղմվել են: Մեղմման համար հիմք է հանդի
սացել արտարժույթի սվոփ գործիքի և ԿԲ-ի
կողմից ԱՄՆ դոլարի առք ու վաճառ
քի
գործարքների (զուտ վաճառքի ծա
վալը՝
23.9 մլն ԱՄՆ դոլար) կիրառումը9: Այսպի
սի ուղիներով արտարժութա
յին իրաց
վե
լիության տրամադրումը հնարավորություն
է տվել ապահովելու արժութային շուկայի
բնականոն գործունեությունը: Այնուհետև

7 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, https://www.cba.am/am/SitePages/statfinorg.aspx և հեղինակի հաշվարկներ, https://www.cba.am/am/SitePages/statfinorg.aspx
9 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն, 2020 թ. I կիսամյակ, https://www.cba.am/AM/pperiodicals/Stability%20report_I_20.pdf
9 Նույն տեղում։
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ՀՀ առևտրային բանկերի ներգրաված ավանդների արժութային կառուցվածքը
և դոլար/դրամ միջին ամսական փոխարժեքը 2020 թ. հունվար - հոկտեմբեր
ժամանակահատվածում10

արտարժութային ճնշումներ սկսվել են հու
լիսին և խորացել նոյեմբերին՝ հունվարի
479,2-ի փոխարեն կազմելով 499,6 դրամ:
Արժեզրկման միտումը շարունակվել է նաև
դեկտեմբերի սկզբին, և, համաձայն ՀՀ
առևտրային բանկերի տվյալների, դոլար/
դրամ փոխարժեքը հատել է 500 դրամի
սահմանը: Այս երևույթի պատճառ են հանդիսացել ոչ միայն համավարակից առա
ջացած ցնցումները, այլև երկրում հայտա
րարված ռազմական դրությունը, ինչն անդ
րադարձել է բնակչության սպասումների
ու վստահության վրա և հանգեցրել դրամի
կտրուկ արժեզրկման. տարվա ընթացքում
դրամը փաստացի արժեզրկվել է ավելի
քան 4%-ով: Արժութային ճնշումները մեղմելու նպատակով նոյեմբերի վերջին ԿԲ-ն
նորից միջամտել է՝ գործի դնելով արտ
արժույթի տրամադրման սվոփ գործիքը և
ավելացնելով հիմնական վերաֆինանսա
վորման գործարքները: Մասնավորապես՝
նոյեմբերին, հոկտեմբերի համեմատու
թյամբ, հիմնական վերաֆինանսավորման
գործարքների ծավալն ավելացել է ավելի
քան 50%-ով` հասնելով 342 952 միլիոն
դրամի, իսկ արտարժույթի տրամադրման
սվոփ գործիքը մայիսից հետո առաջին
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անգամ կիրառվել է հոկտեմբերին՝ 59 723
միլիոն դրամ ծավալով, և, համաձայն ԿԲ-ի,
այն կիրառվում է նաև դեկտեմբերին՝ ավե
լի քիչ ծավալով: Հետևելով դեկտեմբերի
սկզբից դրամի փոխարժեքի կայունացման
միտումին՝ կարելի է մատնանշել, որ ԿԲ-ի
կողմից իրացվելիության տրամադրումը
կարողացել է ճիշտ չափաբաժնով ազդել
արժութային տատանումների վրա՝ խուսա
փելով տնտեսության ավելի խոր ցնցումներից:
ԱՄՀ միջինարևելյան և Կենտրոնական
Ասիային նվիրված «Տարածաշրջանային
տնտեսական հեռանկարներ» զեկույցում11
կանխատեսում է կատարվել նաև ՀՀ տնտե
սությունում արժութային մեծ տատանում
ների մասին։ Զեկույցի հեղինակների կարծիքով, դա պայմանավորված է ՀՀ՝ որպես
դոլարայնացված տնտեսություն լինելու
հանգամանքով: Սակայն, ինչպես կարելի
է նկատել, ՀՀ կենտրոնական բանկն ի զորու է եղել ազդելու ոչ միայն համավարա-
կից, այլև պատերազմական վիճակից բխող
արժութային բացասական ցնցումնե
րի
վրա:
Վերջին ամիսների արժութային տա
տա
նումները զուգորդվել են ավանդների

10 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, Ֆինանսական կազմակերպությունների վիճակագրություն, https://www.cba.am/am/SitePages/statfinorg.
aspx, արտաքին հատվածի վիճակագրություն, https://www.cba.am/am/SitePages/statexternalsector.aspx և հեղինակի
հաշվարկներ:
11 Regional Economic Outlook, Middle East and Central Asia, IMF, Oct. 2020.
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ՀՀ առևտրային բանկերի ներգրաված ավանդները 2019 թ. հունվար-2020 թ.
հոկտեմբեր ժամանակահատվածում12

«փախուստով». սեպտեմբերին և հոկտեմ
բերին դրանք նվազել են շուրջ 2%-ով (գծապատկեր 4):
Ավանդների այդչափ նվազումը կարող
է մեծացնել իրացվելիության ռիսկերը:
Նշված տատանումների կարգավորման
նպատակով ԿԲ-ն սույն թվականի նոյեմ
բերի 24-ին հայտարարել է ՀՀ արտարժութային շուկայում գործառնությունների իրականացման մասին13։ Այս քայլերի անհրա
ժեշտությունը նկատվել է պա
տերազմա
կան վիճակի խորացմանը զուգահեռ, քանի
որ նոյեմբերին ավանդների «փախուստն»
ավելի է արագացել՝ պայմանավորված ար

ժութային մեծ տատանումներով, իսկ դեկ
տեմբերին ԿԲ-ն արդեն թուլացրել է վերո
նշյալ երկու գործիքները՝ ավելցուկային
իրաց
վելիությունից խուսափելու համար.
մաս
նավորապես՝ արտարժույթի տրա
մադրման սվոփ գործիքը՝ 31 540 միլիոն
դրամ, հիմնական վերաֆինանսավորման
գործիքը՝ 278 783 միլիոն դրամ:
Տնտեսության դրամայնացմանը և ճըգ
նա
ժամային զարգացումների կայունաց
մանն ուղղված միջոցառումներից է դրա
մային ու արտարժութային ավանդների
տոկոսադրույքների սփրեդի նվազեցումը
(գծապատկեր 5 և 6):

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 5

ՀՀ առևտրային բանկերի ներգրաված՝ մինչև 1 տարի ժամկետով ավանդների
տոկոսադրույքները 2020 թ. հունվար – հոկտեմբեր ժամանակահատվածում14
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12 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, Ֆինանսական կազմակերպությունների վիճակագրություն, https://www.cba.am/am/SitePages/statfinorg.
aspx և հեղինակի հաշվարկներ:
13 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, https://www.cba.am/AM/News/Pages/news_30-06-20_1.aspx#sthash.SzTJuwxu.FPxVljcX.dpbs
14 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, Ֆինանսական կազմակերպությունների վիճակագրություն, https://www.cba.am/am/SitePages/statfinorg.
aspx

/6.

2020

ՀՀ առևտրային բանկերի ներգրաված՝ 1 տարուց ավելի ժամկետով ավանդների
տոկոսադրույքները 2020 թ. հունվար – հոկտեմբեր ժամանակահատվածում15

Ինչպես նկատում ենք, իրավաբանական
անձանց ավանդների տոկոսադրույքները
դիտարկվող ժամանակահատվածում տա-
տանողական բնույթ են ունեցել: Փոխա
րենը՝ հարաբերականորեն կայուն վարք
են դրսևորել ֆիզիկական անձանց ավանդ-
ների տոկոսադրույքները: Առաջին խոշոր
փոփոխությունը եղել է ապրիլին, այնուհե
տև հուլիս-օգոստոսին: Բացի այն, որ ՀՀ
կենտ
րոնական բանկը փորձել է կայու
նացնել նշված տատանումները տոկոսա
դրույքների սփրեդի նվազեցմամբ, միաժամանակ, նա չի դիմել դոլարային ավանդ-
ների տոկոսադրույքների բարձրաց
ման,
ինչը հիմք է տալիս ասելու, որ տնտեսու
թյան դրամայնացման գործընթացը մեծ
կարևորություն ունի իրականացված գոր

ծողություններում:
Ամփոփելով կարող ենք ասել, որ վեր
ջին ամիսներին ՀՀ ԿԲ գործողությունները
նպաստել են ֆինանսական շուկայի կա
յունության ապահովմանը, բանկային համակարգի վստահելի և կայուն դիրքե
րի
պահպանմանը՝ առաջանցիկ միջոցառում
ներով օժանդակելով տնտեսությունն առա
վել խոր անկումից փրկելուն: Ուստի չափա
զանց կարևոր է, որ բանկերի բուֆերների
վերակառուցումը, ոչ բանկային ֆինան
սական հաստատությունների կարգավո
րումն ու պրուդենցիալ վերահսկողության
ուժեղացումը շարունակեն մնալ որպես
ֆինանսական քաղաքականության գերա
կայություններ:

ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 6
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aspx
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СОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ЭКОНОМИКЕ РА:
КАК ИЗБЕЖАТЬ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ?

Центральный банк РА, как регулирующий и надзорный орган финансового рынка, в ны
неш
ней кризисной ситуации выступает в роли посредника в восстановлении экономики. Па
раллельно с распространением пандемии в течение 2020 года финансовый рынок Армении су
мел соответствующими инструментами повлиять на экономику таким образом, чтобы не только
снизились риски финансового кризиса, но и экономика начала восстанавливаться после серьезного
мартовского спада. Помимо содействия экономике, финансовый рынок Армении по сей день про
тивостоит валютному давлению, не упуская из внимания также процесс дедолларизации эконо
мики, на который напрямую влияет посредством валютных интервенций и воздействием на
спрэда процентных ставок по вкладам и кредитам.
Ключевые слова: экономический спад, финансовый рынок, финансирование экономики,
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RA FINANCIAL MARKET’S SUPPORT TO THE ECONOMY:
HOW TO AVOID CATASTROPHIC FLUCTUATIONS?

The Central Bank of Armenia, as the financial market regulator and supervisory authority, acts as
a facilitator of economic recovery and softener of shocks in the current crisis situation. Along with the
spread of the pandemic in 2020, the Armenian financial market has been able to influence the economy with appropriate tools so that not only the risks of the financial crisis were reduced, but also the
economy began to recover after a major downturn in March. In parallel with supporting the economy,
the Armenian financial market is still resisting currency pressures, without distracting attention to the
process of de-dollarization of the economy, which is directly affected by changes in the spread of deposits and loan rates, as well as through foreign currency interventions.
economic downturn, financial market, financing of the economy, dramization,
		currency pressures
Key words:
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ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՎՈՂ ՔԱՈՍԻ
ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄԸ
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ

Հիմնաբառեր. քաոս, կառավարում,
		ռազմավարություն, համակարգ,
		էնտրոպիա, դետերմինիզմ

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում կառա
վարվող քաոսի կիրառման առանձնահատկություն
նե
րին: Վերջինիս գործիքակազմի օգտագործումը
տարբեր ոլորտներում (տնտեսական, քաղաքական,
ռազմական) նպատակ է հետապնդում ոչնչացնելու
հասարակության մեջ ձևավորված համերաշխության
մշակույթը: Ենթանպատակներից են ազգային և
մշա
կութային արժեքների նկատմամբ հիշողության
և ժառանգականության ոչնչացումը, բնակչության
զանգվածների դիմադրողականության, ինքնակազ
մակերպվելու և զարգանալու կարողության նվազեցու
մը: Վերահսկվող և կառավարվող քաոսային տեխ
նոլոգիաները զանգվածային ոչնչացման զենքի նոր
տեսակ են: Կառավարվող քաոսի առաջացման հիմ
նա
կան պատճառը միջազգային իրավունքի գերիշ
խանության կորուստն է:

Վահե
ԲՈՒԼԱՆԻԿՅԱՆ
Տնտեսագիտության
թեկնածու, դոցենտ
1994 թ. ավարտել է ԵրԺՏԻ-ն
(այժմ՝ ՀՊՏՀ): 1994-1997 թթ.
սովորել է ԵՐԺՏԻ ասպիրանտու
րայում՝ «Տնտեսագիտության տե
սություն»
մասնագիտությամբ:
1998 թ. առ այսօր զբաղվում է գիտամանկավարժական գործունե
ությամբ տնտեսագիտության տեսության ամբիոնում. սկզբում՝ որ-
պես ասիստենտ, այնուհետև՝ որ
պես դոցենտ: 2018 թ. մինչ օրս
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական
կենտրոնի ավագ հետազոտող է:
Հեղինակ է շուրջ 35 գիտական
աշխատանքների:

Պատմական ակնարկ
1990-ականների սկզբին բուռն կերպով սկսեց
զարգանալ գիտական հետազոտությունների միջառար
կայական մի նոր ուղղություն, որն ընդհանրական ձևով
կարելի է անվանել գիտություն քաոսի մասին։ Վերջինիս
հետազոտության առարկան անկայուն վարքով, քաոսա
յին ռեժիմների առկայությամբ և ոչ գծային շարժընթա
ցով համակարգերն են:
Կառավարվող քաոսի տեսությունը մշակել են ամե
րիկյան գիտական դպրոցի մի շարք ներկայացուցիչներ։
Մասնավորապես՝ այս տեսության զարգացման գործում
կարևոր դեր է ունեցել Ջ. Շարփը, որի «Բռնապետությու
նից դեպի ժողովրդավարություն. պայքարի 198 եղանակ»1 աշխատությունում շարադրված են «վերահսկվող և
1 Шарп Д., От диктатуры к демократии. М., Новое издательство, 2005.
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կառավարվող անկայունության» աշխար
հաքաղաքական տեսության հիմնական
դրույթները: 1984 թ.-ին ԱՄՆ-ում ստեղծ
վեց «Սանտա Ֆե» միջառարկայական հե
տազոտությունների ինստիտուտը՝ մասնագիտանալով քաոսի առաջացման, զար

գացման և հասարակական-քաղաքական
ոլորտում կիրառման մեջ2: Կառավարվող
քաոսի գաղափարի մշակման գործում նշանակալի ներդրում է ունեցել ամերիկացի
հետազոտող Սթիվեն Մանը: 1992 թ.-ն
լույս է տեսել վերջի
նիս «Քաոսի տեսու
թյուն և ռազմավարական մտածողություն»
աշխատությունը, որտեղ հեղինակն ուղղա
կիորեն խոսում է տարբեր տարածաշըր
ջաններում «քաոս ստեղծելու» անհրաժեշ-
տության մասին՝ որպես ԱՄՆ ազգային
շահերի ապահովման գործիք3:
Նպատակը
Կառավարվող քաոսի կազմակերպումը
հիմնված է զանգվածային գիտակցության
և աշխարհայացքի վերակազմավորման
վրա` անձի ամբողջ հոգևոր ոլորտի շա-
հարկման միջոցով: Սա համաշխարհային
տեղեկատվական և հոգեբանա
կան պա-
տերազմ է, որի նպատակներից են հասա
րակության մեջ համերաշ
խության մշա-
կույթի ոչնչացումը, փողի պաշտա
մունքի
և սոցիալ-դարվինիստական կարծրատի
պերի լայն տարածումը4, իսկ ենթանպա-
տակներից՝ բնակչության զանգվածնե
րի
դիմադրողականության, ինքնակազմա
կերպ
վելու և զարգանալու կարողության
նվազեցումը: Վերահսկվող և կառավար
վող քաոսային տեխնոլոգիաները զանգ
վածային ոչնչացման զենքի նոր տեսակ են։
Դրանք ներկայում չեն վերահսկվում միջ
ազգային կազմակերպությունների կող
մից և գործիք են համաշխարհային նա
խագծի պայքարում5:
Ըստ Ս. Մանի՝ միջազգային միջավայրը
և միջազգային հարաբերությունները քաո-
սային համակարգերի տիպական օրի

նակներ են, որտեղ կարևոր դեր է հատ
կացվում պատերազմներին՝ որպես քաոսի
տարածման և դրա միջոցով նոր հավա
սարակշռության հաստատման կառուցա
կարգեր6: Համաձայն այսպիսի մոտեցման՝
որոշակի երկրների, ինչպես նաև տարա
ծաշրջանների տեսանկյունից, երկարա
ժամկետ ռազմավարության մշակման հարցում պետք է շեշտադրվեն քաոսի տարածումը և դրա հնարավորինս վերահսկու

մը (կառավարումը): Այսինքն՝ ռազմավա-
րության մեխանիկական, դետերմինիստական7 աշխարհայացքը՝ ըստ որի կարևո
րում են երկարաժամկետ հավասարակշռությունն և ժառանգականությունը, անհրա
ժեշտ է փոխարինել դինամիկ անհա
վասարակշռությամբ, որի հիմնական բաղադ-
րիչը կառավարվող քաոսի տարածումն է:
Սիներգետիկայի տեսանկյունից, ժառան-
գականություն ասելով հասկանում ենք, որ
յուրաքանչյուր համակարգի ներկան և ապագան կախված են նրա անցյալից: Ընդ
հանրացնելով կարելի է նշել՝ վերահսկվող
կամ կառավարվող քաոսի ներմուծումը
տվյալ համակարգ հետապնդում է ժա
ռանգականության և հիշողության վերաց
ման գերակա նպատակ:
Կիրառման ուղղությունները
Կառավարվող քաոսի գործիքակազմի
օգտագործումը հիմնականում իրականաց
վում է երեք ուղղությամբ՝ տնտեսական,
քաղաքական և ռազմական (աղյուսակ 1):
Մեր տարածաշրջանում կառավարվող
քաոսի գործիքակազմը, կարելի է ասել,
օգ
տագործվել և ներմուծվել է բոլոր ուղ
ղություններով: Տնտեսական ոլորտում դա
տարածաշրջանի երկրներ է ներմուծվել
ԽՍՀՄ փլուզումից անմիջապես հետո՝ «վայ
րի» շուկայական հարաբերությունների ներդրմամբ, ինչի հետևանքով շատ կարճ ժամանակահատվածում իրագործվեց միջան-
կյալ նպատակ, որն է՝ ազգային հարստու
թյան փոշիացումը: Վերջինս էլ, իր հեր

2 https://web.archive.org/web/20160304071055/http://thegoodproject.org/wp-content/uploads/2012/09/GoodWork22.pdf
³ http://spkurdyumov.ru/what/mann/
4 Лепский В.Е., Технологии управляемого хаоса – оружие разрушения субъектности развития / http://spkurdyumov.ru/what/
texnologii-upravlyaemogo-haosa/
5 Նույն տեղում։
6 Mann Steven R. Chaos Theory in Strategic Thought // Parametes. Autum 1992 // Parameters (US Army War College Quarterly)
7 Դետերմինացված համակարգում անցյալն աներկբայորեն որոշում է ապագան: Այդպիսի համակարգերը անվանվում
են անսահման հիշողություն ունեցողներ կամ բացարձակ ժառանգականություն։
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թին, «խթանեց» վերջնական նպա
տակի
իրականացումը։
Կառավարվող քաոսի տնտեսական ուղ-
ղության կառուցակարգը գործում է հե
տևյալ կերպ.
• Վերահսկվող քաոսի տեխնոլոգիաների
կիրառմամբ, առաջին հերթին, փորձ է
արվում փլուզելու ազգային տնտեսու
թյունների ներուժը։
• Որպես մրցակիցներին ոչնչացնելու
թաք
նված ձև՝ հիմնականում վերաբե
րում է շահավետ տնտեսական ոլորտ
ներին՝ հանձինս բարձր տեխնոլոգիաների: Այսօր արդեն բարձր տեխնոլո
գիաներից ստացված եկամուտները
գե
րազանցում են հումքից և էներ
գա
կիրներից ստացվող եկամուտները։
• Հաջորդ փուլում կիրառվում է, այսպես
կոչված, «ֆինանսավարկային էնտրո-
պիայի»9 նոր հայեցակարգը՝ որպես
դրա
մական էնտրոպիա, որի ամենա
կարևոր տարրը «վարկային ձագարն»
է։ Հենց վերջինիս օգնությամբ էլ առա
ջատար երկրները վերջնականա
պես
կախման մեջ են դնում թույլ զարգա
ցած երկրների տնտեսությունները՝ ան
ընդհատ տրամադրելով արժևորվող
արտարժույթով վարկեր։
«Հեղափոխություններ» իրագործելով
տնտեսական ոլորտում՝ վերոնշյալ կենտ
րոնները հաջորդիվ ձեռնամուխ են լինում
նաև քաղաքական (գունավոր) հեղա
փո

խություններին՝ նպատակ հետապնդելով
ոչնչացնելու ազգային արժեքների նկատ-
մամբ հիշողությունն ու ժառանգա
կանու
թյունը:
Կառավարվող քաոսի քաղաքական ուղղության կառուցակարգը գործում է հե
տևյալ կերպ.
• Թիրախավորված երկրներում (խոսքը
նաև Հայաստանի մասին է), առաջին
հերթին, փորձ է արվում բացառելու ազ
գային արժեքներ դավանող իշխանու
թյունների ձևավորումը։
• Որոշակի ժամանակահատվածով իշ
խանության ղեկը փոխանցվում է «կեղծ
ազգայնականների»՝ ժողովրդին ապակողմնորոշելու նպատակով: Վերջին

ներս ընթացքում բավական «բարեհաջող» կերպով թալանում են, այսպես կոչ-
ված, «տնտեսական հեղափոխու
թյու
նից» հետո մնացած ազգային հարըս
տությունը: Այսպիսով՝ նպատակ է հետա
պնդվում ժողովրդի շրջանում առաջացնելու և զարգացնելու դժգո
հու
թյուններ իշխանությունների նկատ
մամբ՝ ընդհուպ «կույր» ատելության
աստիճանի, որն անհրաժեշտ է քաղա
քական «հեղափոխություն» իրակա
նացնելու համար։
• Վերոնշյալ դժգոհությունները, ի վեր
ջո, հանգեցնում են «գունավոր» հեղափոխության իրականացման: Փաստո
րեն, տեղի է ունենում «կեղծ ազգայնա

8 Աղյուսակը կազմել է հեղինակը։
9 Էնտրոպիան համակարգի այնպիսի որակն է կամ դրանում առկա ընդհանուր միտում, որ հետզհետե հանգեցնում է դրա
կազմալուծմանը և, ի վերջո, կործանմանը: Սրա պատճառն այն է, որ համակարգի բնականոն գործողության հիմքում
առկա էներգետիկ պաշարն աստիճանաբար սպառվում է:
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կանների» իշխանության սահուն (որոշ
դեպքերում հնարավոր է ոչ սահուն ճանապարհով՝ Ուկրաինա) հանձնում «կեղծ
ժողովրդավար-ազատականներին»,
որի հետևանքն արժեքային համակար
գի ոչնչացումն է և նոր՝ «ֆեյքային» հա
րացույցի ստեղծումը:
Որպես կանոն, տնտեսական և քաղա
քական ոլորտներում կառավարվող քաո
սի կառուցակարգերն անմիջականորեն
կիրառում են հենց շահագրգիռ կենտրոնները։ Ինչ վերաբերում է ռազմական ոլոր
տին, այստեղ համապատասխան գոր
ծի
քակազմի օգտագործումը կարող է վերապահվել միջնորդավորված՝ պրոքսի եր-

կըրներին կամ ուժերին, ինչը, կարելի է
ասել, վերջին ամիսներին իրականացվեց
մեր տարածաշրջանում:
Նման սցենարներում առկա է մի ակն
հայտ աշխարհաքաղաքական տրամաբա
նություն. կառավարվող քաոս ներմուծող
երկրները, միջնորդավորված՝ պրոքսի ուժերի միջոցով փորձում են լրացնել տվյալ
տարածաշրջանում առաջացած աշխար-
հաքաղաքական վակուումը՝ շահագրգըռ
ված լինելով փոխել կամ նույնիսկ «կոտրել»
ստատուս քվոն, որը տարբեր իրա
դար
ձություններից և գործընթացներից հետո
ստեղծվել է համապատասխան շրջաննե
րում:
Մեր տարածաշրջանում համապա
տաս
խան կենտրոնները նման մարտա
վարություն են կիրառում՝ օգտագործելով
պրոքսի երկիր դարձած Թուրքիայի «ներ
ուժը»: Ասվածի ամենավառ օրինակներն
են 2020 թ.-ի սեպտեմբեր-նոյեմբերյան
ար
ցախյան ճգնաժամը, երբ Անկարան
ստանձնեց ռազմական գործողություն
նե
րի և քաղաքական գործընթացների անմի
ջական վերահսկողությունը, իսկ մինչ այդ՝
իրավիճակը Արևելյան Միջերկրական ծո
վում, որտեղ թուրքական ռազմական–ծո
վային ուժերի միջոցով քաոս և ճգնաժամ
ներմուծվեց գազի հանքավայրերի շուրջ:

Երկու դեպքում էլ նպատակը նույնն է՝
բռնակցումը. առաջին դեպքում Արցախի
տարածքների բռնակցումն է իր պրոքսի
երկիր Ադրբեջանին, իսկ երկրորդ դեպ
քում կարող է լինել Հյուսիսային Կիպրոսի
բռնակցման հարցը:
Կառավարվող քաոսի ռազմական ուղղության կառուցակարգը գործում է հե

տևյալ կերպ.
• Համապատասխան կենտրոնները, առա
ջին հերթին, օգտագործում են ոչ
թե միջազգային հարաբերությունները
կարգավորող ինստիտուտների ներու
ժը (ՄԱԿ, Եվրամիություն, ԵԱՀԿ և այլն),
այլ իրենց ենթակայության տակ գտնը
վող «ինստիտուտների» (տվյալ դեպ
քում՝ թյուրքալեզու ժողովուրդների) ներուժը։
• Օգտագործվում են միջնորդավորված՝
պրոքսի ռազմական ուժեր (տվյալ դեպ
քում՝ ահաբեկիչներ), քանի որ դրանք
ավելի «էժան» են և «չունեն» հայրենիք։
• Հարձակողական տեղեկատվական պա-
տերազմի վարումը, որն անմիջականո
րեն իրականացվում է ղեկավար շրջանակների կողմից (հիշենք Էրդո

ղա
նի վարքագիծը), հասցեագրված է ոչ
թե վերնախավին, այլ հասարակ ժո
ղովրդին:
• Եվ ամենակարևորը՝ այս ամենը տեղի
է ունենում «ձևախեղված» Եվրոպայի
պայմաններում:
Եզրակացություն
Կառավարվող քաոսի ներմուծումը յու
րաքանչյուր տարածաշրջան հնարավոր է
դառնում «վակուումային տարածքների»
առաջացման հետևանքով, երբ անհրա
ժեշտություն է առաջանում դրանք բովան
դակային առումով փոխհատուցելու: Իսկ
այդպիսի վակուումի առաջացման պատ
ճառը միջազգային իրավունքի գերիշխա
նության կորուստն է:

6. Рамоне И. Геополитика хаоса / Пер. с
франц. И. А. Егорова. М., ТЕИС, 2001
7. Лепский В.Е. Технологии управляемого
хаоса – оружие разрушения субъектности
развития,

http://spkurdyumov.ru/what/texnologii-upravlyaemogo-haosa

8. Нурышев Г.Н. «Доктрины «управляемого
хаоса» в современной глобальной
геополитике»

http://economics.open-mechanics.com/articles/401.
pdf
9. https://web.archive.org/web/20160304071055/
http://thegoodproject.org/wp-content/uploads/2012/09/GoodWork22.pdf
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ВНЕДРЕНИЕ УПРАВЛЯЕМОГО ХАОСА В РЕГИОН

В статье рассматриваются особенности применения управляемого хаоса. Использование
инструментария управляемого хаоса в различных сферах ( экономической, политической, военной)направлено на уничтожение памяти и наследственности национально-культурных ценностей,
снижение способности к самоорганизации, сопротивление и развитие населения. Управляемые и
контролируемые хаотические технологии - это новый вид оружия массового поражения. Основная
причина управляемого хаоса - это утрата господства международного права.
Ключевые слова: хаос, управление, стратегия, система, энтропия, детерминизм
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INTRODUCTION OF MANAGED CHAOS INTO THE REGION

The paper discusses the peculiarities of the application of controlled chaos. The use of the toolkit
of managed chaos in various spheres - economic, political, military - aims to destroy the memory and
heredity of national-cultural values, reduce the resistance of the population, the ability to self-organize
and to develop. Controlled and mаnaged chaotic technologies are a new type of weapon of mass destruction. The main reason for the managed chaos is the loss of the dominance of the international law.
Key words:
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ՀԱՅ-ՎՐԱՑԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ
ՆՈՐ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԻ
ԽՈՐԱՊԱՏԿԵՐՈՒՄ
Հիմնաբառեր. հայ-վրացական կապեր,
		տնտեսություն, տարածաշրջան,
		նախագծեր

Տաթևիկ
ԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆ
Օրբելի վերլուծական
կենտրոնի հետազոտողփորձագետ
2018 թ. ավարտել է ՀՊՏՀ-ն
«Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» մասնագիտությամբ և ընդունվել մագիստրա
տուրա: 2019-ից առ այսօր Օր
բելի վերլուծական կենտրոնի հե
տազոտող-փորձագետ է:

Երկրների միջև առկա տնտեսական կապերի ուսումնասիրությունն առանցքային նշանակություն է
ձեռք բերում հատկապես տարածաշրջանային ան
վտանգության ապահովման տեսանկյունից։ Հաշվի
առնելով խոշոր խաղացողների հետաքրքրու
թյուն
ները նաև աշխարհագրական առումով, Հայաստա
նը պետք է անի հնարավոր ամեն բան տարածա
շրջանային ծրագրերին իր ներգրավվածությունն
ապա
հովելու ուղղությամբ։ Նմանօրինակ հնարա
վորություն է Չինաստանի «Մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ» նախաձեռնությունը, որը, կարծես, միավո
րում է տարածաշրջանի երկրներին, որոնք, բացառությամբ Հայաստանի, արդեն իսկ զգալի ներգրավ
վածությունն ունեն դրանում՝ դառնալով Եվրոպան ու
Ասիան շաղկապողներ։

Հ
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այաստանում ձևավորված իրավիճակը և
աշխարհաքաղաքական նոր իրողություն
ները ևս մեկ անգամ ընդգծեցին մեր երկրի արտաքին
քաղաքական առաջնահերթությունները՝ նախ և առաջ
տարածաշրջանում համագործակցության և կայուն զար
գացման բարենպաստ միջավայր ստեղծելու առումով:
Լինելով շրջափակված սահմանակից չորս երկրներից
երկուսի կողմից՝ ՀՀ-ի համար կարևոր նշանակություն
ունի ակտիվ համագործակցությունը մյուս երկու հա
րևանների` Իրանի և Վրաստանի հետ: Թեև Հայաստա
նի ու Վրաստանի արտաքին քաղաքական նախընտրու
թյունները տարբերվում են, այդուհանդերձ, երկրների
տնտեսական հարաբերությունների զարգացումը կրում
է դինամիկ բնույթ:
Տարածաշրջանային անվտանգության ապահով
ման
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ունի Վրաստանի համար՝ որպես վերջինիս
առևտրային գործընկեր, և բացի այդ,
2019 թվականի տվյալներով՝ Թուրքիան
Վրաստանում երկրորդ ամենախոշոր ներ
դրողն է2։
Ադրբեջանը Վրաստանի խոշոր առևտրային գործընկերներից մեկն է և առևտրա
շրջանառության ծավալով Թուրքիայից,
Ռուսաստանից, Չինաստանից հետո չոր-
րորդն է3: Երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառության ծավալը ավելի քան 1 մլրդ
ԱՄՆ դոլար է, իսկ դրա տեսակարար
կշի
ռը Վրաստանի ընդհանուր առևտրա
շրջանառության մեջ՝ 8 տոկոս: Արտահանման գծով երկրի տեսակարար կշիռը

ավելի քան 13 տոկոս է, իսկ արտահանման
ծավալը՝ 508 մլն ԱՄՆ դոլար, ներմուծումն
Ադրբեջանից ընդհանուր ներմուծման 6
տոկոսն է կամ 558 մլն ԱՄՆ դոլար4։ Հետևաբար՝ Ադրբեջանի համար Վրաստանն
արտաքին առևտրային կարևոր ուղղու
թյուններից մեկն է (գծապատկեր 1)։
Վրաստան-Ադրբեջան-Թուրքիա հա
մագործակցության խորապատկերում Հայաստան-Վրաստան տնտեսական հարաբերությունները բնութագրող ցուցանիշ
ները զգալիորեն համեստ են։ Մասնավո
րապես՝ Հայաստան-Վրաստան առևտրաշրջանառության տեսակարար կշիռը Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանա
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տեսանկյունից, առանցքային նշանակություն է ստանում երկրների միջև առկա
տնտեսական կապերի ուսումնասի
րու
թյունը: Եվ այսպես՝ Ադրբեջանն ու Վրաս
տանը ռազմավարական դաշնակիցներ են,
որոնց համագործակցությունը տնտե
սա
կան ոլորտում առավել ընդգծված է՝ տա-
րիների ընթացքում ձևավորելով նաև տըն
տեսական ազդեցության գոտիներ՝ իրենց
ակտիվ քաղաքական դերակատարմամբ։
Մասնավորապես՝ Վրաստանի տարածքով
են անցնում ադրբեջանական նավթագա
զային, էներգետիկ խոշոր լոգիստիկ հզո
րություններն ու ճանապարհը դեպի Սև
ծով ու վրացական նավահանգիստներ։
Ադրբեջանի նավթային (ինչպես հայտնի
է, աշխարհում 24-րդ տեղում է նավթի արտադրության ծավալով1) և բնական գազի
հիմնական հանքավայրերն արդեն միացված են Սև ծովի և միջերկրածովյան շուկաներին Վրաստանով անցնող խողովա
կաշարերի և երկաթուղիների միջոցով՝
միա
ժամանակ ապահովելով վերջինիս
էներ
գետիկ անվտանգությունը։ Ավելին,
Ադրբեջանն ու Վրաստանը ռազմավարական համագործակցություն ունեն Թուր
քիայի հետ: Ի հավելումն դրա, նշենք, որ
Ադրբեջան-Վրաստան առևտրատնտեսա
կան հարաբերությունների խորապատ
կերում Թուրքիան զգալի նշանակություն

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Վրաստան-Ադրբեջան առևտրաշրջանառության ծավալները 2015-2019 թթ.,
մլն ԱՄՆ դոլար
1
2
3
4

Azerbaijan Oil, https://www.worldometers.info/oil/azerbaijan-oil/
Վրաստանի ազգային վիճակագրական կոմիտե, https://www.geostat.ge/en/single-categories/122/annual
Նույն տեղում։
https://www.geostat.ge/en/single-categories/99/external-trade-tendencies-of-georgia
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

Հայաստան-Վրաստան առևտրաշրջանառության ծավալները 2014-2019 թթ.,
հազ. ԱՄՆ դոլար

ռության մեջ մոտ 2 տոկոս է, ընդ որում,
Վրաստանից ներմուծման՝ ըստ արտահա
նող երկրի ցուցանիշն էականորեն տար
բերվում է ըստ ապրանքի ծագման երկրի
ցուցանիշից և գրեթե 6 անգամ ավելի է,
ինչը բացատրվում է հենց Հայաստանի
համար Վրաստանի՝ որպես տարանցիկ
երկրի կարևորագույն նշանակությամբ։
Վերջին տարիներին և՛ Հայաստանի, և՛
Ադրբեջանի առևտրային հաշվեկշիռները
Վրաստանի հետ վատթարացել են. երկու
երկրի դեպքում էլ պատճառը ներմուծման
ավելացման և, միաժամանակ, արտահան-
ման կրճատման մեջ է։ Ըստ ՀՀ պետա
կան եկամուտների կոմիտեի տվյալ
ների՝
Հայաստանից արտահանումը հիմնա
կա-
նում իրականացվում է ավոտո
մոբի
լային
տրանսպորտով, որի տեսակարար կշիռը
ավելի քան 53 տոկոս է5, ապա երկաթուղայինով, և, թեև, որպես այդպիսին, բացա
կայում են տվյալները, թե քանի տոկոսն է
անցնում Վրաստանի տարածքով, այնուա
մենայնիվ, արդեն իսկ վերոնշյալ ցու
ցանիշներից ակնհայտ է դառնում Վրաստանի դերը Հայաստանի համար: Վրաստանն էլ, իր հերթին, որպես տարանցիկ
գոտի (տրանսպորտ, գազի ներ
մու
ծում,
զբոսաշրջային ծառայություններ և այլն),
շահում է բարենպաստ աշխարհագրական

դիրքի արդյունքում (գծապատկեր 2)։
Փոխգործակցության մեկ այլ կարևոր
ուղղություն է ներդրումների իրականա
ցու
մը։ Մասնավորապես՝ Հայաստանում
վրացական ծագմամբ ներդրումները (հա
մախառն հոսքեր), սկսած 1988 թվակա
նից մինչև 2019 թվականը, 8 092.1 մլն ՀՀ
դրամ կամ մոտ 16 մլն ԱՄՆ դոլար են6,
ընդ որում, օտարերկրյա ուղղակի ներ
դրումները բացասական նշանով են։ Հա
յաստանի օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները Վրաստանում միայն 2019 թվա
կա
նին կազմել են մոտ 14 մլն ԱՄՆ դոլար։
Համեմատության մեջ դիտարկելով ներ
դրումների վիճակագրությունը երկու եր
կըրներում՝ տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը
միայն 2019 թվականին ավելի քան 35
մլն ԱՄՆ դոլարի օտարերկրյա ուղղակի
ներդրումներ է իրականացրել Վրաստա
նում7։ Սա, թերևս, 2014-2017 թթ. համեմա
տությամբ էականորեն փոքր թիվ է, երբ
իրագործվում էին երկկողմ լոգիստիկ,
էներգետիկ, ենթակառուցվածքային լայ
նա
ծավալ ծրագրեր։ Ինչևէ, այս ամենը
ցույց է տալիս Վրաստան - Ադրբեջան երկ
կողմ հարաբերությունների խորությունը՝
հաշվի առնելով նաև մի շարք օբյեկտիվ
պատճառներ (գծապատկեր 3)։
Վրաստանն ու Հայաստանը թեև տնտե

5 ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե, ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների, https://www.peteka
mutner.am/Content.aspx?itn=csCIForeignTradeByTransportTypes
6 ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, https://www.armstat.am/file/article/sv_02_20a_420.pdf
7 Վրաստանի ազգային վիճակագրական կոմիտե, https://www.geostat.ge/en/modules/categories/191/foreign-direct-investments
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Հայկական և ադրբեջանական ՕՈՒՆ-ները Վրաստանում 2014-2019 թթ.,
հազ. ԱՄՆ դոլար

սական տարբեր ինտեգրման բևեռներում
են, այդուհանդերձ, հայ-վրացական հարա
բերությունների ամրապնդումը և դրանց
հեռանկարային զարգացումը ռազմա
վա
րական նշանակություն ունեն Հայաստանի
համար։ Արցախյան վերջին պատերազմը
ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, թե որքան կա
րևոր է առևտրատնտեսական հարա
բե
րությունները որակապես նոր մակարդա
կի բարձրացնելը։
Անդրադառնալով Հարավային Կովկա
սում անվտանգության ապահովման ու
տնտեսական կապերի զարգացման խըն
դիրներին՝ չենք կարող շրջանցել տարա
ծաշրջանային լայնածավալ ներդրումային
ծրագրերը, որոնցից հատկանշական է Չինաստանի կողմից իրականացվող՝ «Մեկ
գոտի, մեկ ճանապարհը»։ Այս համատեքստում, Վրաստանը Չինաստանին դիտար-
կում է որպես հիմնական առևտ
րային
գործընկեր և ներդրող, միաժամանակ, լինելով կարևոր տրանսպորտային միջանց
քի տարանցիկ հանգույց, գերխնդիր է հա
մարում ենթակառուցվածքային ներդրում
ների ներգրավումը։
Նավթի և գազի պաշարներ ունեցող
Ադրբեջանը գլխավոր դերակատարն է
Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթամուղի, Բաքու-Թբիլիսի-Էրզրում գազատարի (Հարա-
վային Կովկասի գազատար) էներգե
տիկ
նախագծերում։ Բաքու-Թբիլիսի-Կարս եր

կաթուղին Ադրբեջանի գերակայությունն է,
որի շրջանակում Ադրբեջանը հիմնական
ներդրողն է և 700 միլիոն ԱՄՆ դոլարի
վարկ է տրամադրել Վրաստանին՝ վերջի
նիս տարածքում երկաթուղու կառուցման
և դրա վերականգնման համար: Բացի այդ,
Ադրբեջանը զգալի ռեսուրսներ է ներդնում
«Հյուսիս-Հարավ» միջանցքը սե
փական
ուղղությամբ վերափոխելու համար8: Ադըր
բեջանն Իրանին 500 միլիոն ԱՄՆ դոլարի
վարկ է տրամադրել «Ռաշթ (Իրան) - Աստարա (Ադրբեջան)» երկաթուղու ավար
տի համար, որը կապում է Իրանի և Ռուսաստանի երկաթուղային ցանցերը Ադրբեջանի տարածքով։ Արցախյան հիմնա
խնդ
րով և այլ գործոններով պայմա
նա
վորված՝ Հայաստանը դուրս է մնացել տա-
րածաշրջանային նշանակալի նախագծե
րից, և հենց նշվածը հաշվի առնելով՝ պետք
է արագացնել աշխատանքը «Հյուսիս-Հա
րավ» ռազմավարական ծրագիրն ավարտին հասցնելու համար, ձեռնարկել գործ
նական քայլեր Հայաստան-Իրան երկաթ
ուղու կառուցմանն անհրաժեշտ ներդրում
ների ներգրավման ուղղությամբ։
Ամփոփելով մեկ անգամ ևս ընդգծենք,
որ տարածաշրջանի երկրներին միավո
րող գործոնը Չինաստանի «Մեկ գոտի,
մեկ ճանապարհ» նախաձեռնությունն է,
որտեղ արդեն զգալի ներգրավվածություն
ունեն տարածաշրջանի բոլոր երկրները՝

8 New Economic Corridors in the South Caucasus and the Chinese One Belt One Road, https://epfarmenia.am/sites/default/files/
Document/New_Economic_Corridors_in_the_South_Caucasus_and_the_Chinese_One_Belt_One_Road_2018.pdf?
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բացառությամբ Հայաստանի։ Հաշվի առ-
նելով երկրների միջև զարգացած քաղաքական հարաբերությունների հաստատման կարևորությունն ըստ տնտեսական
շահերի, ինչպես նաև Հայաս
տանի աշ
խարհագրական դիրքի առանձնահատկու-

թյունները՝ կարծում ենք՝ պետք է հնարա
վորինս մեծացնել մեր երկրի ներ
գրավ
վածությունը նշված նախագծերին, ինչը
կարևոր է, նախ և առաջ, տարածաշրջա
նում համապատասխան դերակատա
րու
թյուն ստանձնելու առումով։
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АРМЯНО-ГРУЗИНСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НА ФОНЕ НОВЫХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ РАЗВИТИЙ

Изучение существующих экономических связей между странами имеет ключевое значение с
точки зрения обеспечения региональной безопасности. Армения, учитывая интересы крупных
игроков в регионе и свой географический потенциал, должна как можно больше участвовать
в региональных программах. Одной из таких возможностей является инициатива Китая «Один
пояс, один путь», объединяющая, по-видимому,все страны региона, которые, за исключением
Армении, уже обеспечили свое значимое участие в соединении Европы и Азии.
Ключевые слова: армяно-грузинские отношения, экономика, регион,

		инвестиционные проекты

Tatevik ARUSTAMYAN
Researcher at «Orbeli» Analitical Research Center
REGION AND ARMENIA

ARMENIAN-GEORGIAN ECONOMIC RELATIONS AGAINST THE BACKGROUND OF NEW REGIONAL DEVELOPMENTS

The study of the existing economic ties between the countries is of key importance from the point of
view of ensuring regional security. Given the interests of major players in the region and its geographical potential, Armenia should be involved in regional programs as much as possible. Such an opportunity is China's "One Belt, One Road" initiative which seems to unite all the countries of the region,
which, with the exception of Armenia, have already secured their significant involvement by becoming
the countries connecting Europe and Asia.

72

Key words:

Armenian-Georgian relations, economy, region, investment projects

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԾԱԳՄԱՆ
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ
ՀՆԱՐԱՎՈՐ
ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԸ
ՀՀ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ
Հիմնաբառեր. ներմուծում, ներմուծման
		սահմանափակում, մաքսային
		
արժեք, տեղական արտադրանք,
		սպառողի շահ

2020 թվականը չափազանց ծանր տարի է հա աշխարհային, առավել ևս, Հայաստանի Հանրապեմ
տության տնտեսության համար։ Մի կողմից COVID-19
համավարակի բացասական ազդեցությունն արտադ-
րության, առևտրի, սպառման և առհասարակ երկրի
տնտեսական, սոցիալական իրավիճակի վրա, իսկ
մյուս կողմից՝ Ադրբեջանի սանձազերծած պա
տե
րազմը, որին բացահայտ կերպով մասնակ
ցու
թյուն
ունեցավ նաև Թուրքիան, լիովին խաթարեցին տնտե-
սական զարգացման գործընթացը։
Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմին Թուր
քիայի մասնակցության գործոնը վերջնական խթան
դարձավ տարիներ շարունակ թուրքական արտադ
րանքի ներմուծումն արգելափակելու հարցում։ Այսօր
արդեն եկել է թուրքականից հրաժարվելու և դրա
այլընտրանքը ՀՀ շուկայում փնտրելու ժամանակը։

Թ

ուրքիայի հետ առևտրային հարաբերու
թյուններում Հայաստանը գլխավորապես
ներմուծողի դերում է (արտահանումը չափազանց սահ
մանափակ բնույթ է կրում): Վերջին տարիներին մեր եր
կիր է ներմուծվել տարեկան նվազագույնը 137 մլն ԱՄՆ
դոլարի թուրքական ապրանք, ու թեև այդ գումարը մեր
տնտեսության համար զգալի է, Թուրքիայի տնտեսության
մեջ չնչին դերակատարում ունի։
Ըստ Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեի
(ՊԵԿ) տվյալների1` 2020 թ. առաջին կիսամյակում Հայաստանը Թուրքիա է արտահանել ընդամենը 374 հազար ԱՄՆ դոլարի ապրանք, որը նախորդ տարվա նույն
1 https://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=csCIForeignTradeByCountries

Անի
ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ՀՊՏՀ մագիստրանտ
2019 թ. գերազանցությամբ աար
վ
տել է ՀՊՏՀ-ն` «Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» մասնագի
տությամբ և ընդունվել մագիստրատուրա: Մասնակցում է «Ամբերդ» հետազոտական կենտ
րոնի կողմից հայտարարված
դրամաշնորհային
հետազոտական ծրագրին:

Աստղիկ
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՀՊՏՀ մագիստրանտ
2019 թ. գերազանցությամբ ա-
վարտել է ՀՊՏՀ-ն` «Միջազ
գա
յին տնտեսական հարաբե
րու
թյուններ» մասնագիտությամբ և
ընդունվել
մագիստրատուրա:
Մասնակցում է «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի կողմից
հայտարարված դրամաշնորհա
յին հետազոտական ծրագրին:
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Հայաստան–Թուրքիա առևտրաշրջանառությունը 2010–2020 թթ.
(մլն ԱՄՆ դոլար)2

ժամանակահատվածի համեմատ 72.3%ով նվազել է և, միաժամանակ, ներմուծել
մոտ 99 մլն ԱՄՆ դոլարի ապրանք՝ 14.5%ով ավելի քիչ, քան նախորդ տարվա նույն
ժամանակահատվածում:
Այսպիսով՝ Հայաստանի արտահան
ման կառուցվածքում Թուրքիայի տեսա
կարար կշիռը 2020 թ. առաջին կիսամյակում մոտ 0% է, իսկ ներմուծման կառուց
վածքում՝ 4.9%:
Վերջին տասը տարիներին Հայաստանը Թուրքիայից ներմուծել է 137-268 մլն
ԱՄՆ դոլարի արտադրանք, իսկ ամենա
բարձր ցուցանիշը գրանցվել է 2019 թվականին՝ 268.1 մլն ԱՄՆ դոլար3։ Հայաստա
նի արտահանման կազմում Թուրքիայի տեսակարար կշիռը 2019 թվականի տվյալներով 0.1% է կամ 2.22 մլն ԱՄՆ դոլար (ոսկերչական իրեր, անմշակ մորթիներ, մարդատար ավտոմեքենաներ և այլն), իսկ ներմուծման կազմում՝ 4.9% (գծապատկեր 1):
Մաքսային ծառայության տվյալների
վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Հայաս
տանն ավելի քան 700 անուն ապրանք է
ներմուծում Թուրքիայից: Ընդ որում, այս
ներմուծումը բավական բազմազանեցված
է՝ հագուստից, կոշիկից, նավթամթերքից

մինչև կենցաղային ապրանքներ, շինա
նյութ և այլն: Ներմուծվում է ինչպես պատ
րաստի արտադրանք, այնպես էլ տեղա
կան տարատեսակ արտադրություններին
անհրաժեշտ հումք:
Հայկական շուկայում 2019 թ. առկա
թուրքական արտադրանքն ըստ տեսակ
ների և արժեքների հետևյալն է4.
• հագուստ՝ 69.4 մլն ԱՄՆ դոլար,
• ցիտրուսային պտուղ՝ 10.3 մլն ԱՄՆ
դոլար,
• մեքենաներ, կենցաղային սարքավո
րումներ և մեխանիզմներ՝ 35.3 մլն
ԱՄՆ դոլար,
• նավթ և նավթամթերք՝ 24.3 մլն ԱՄՆ
դոլար,
• քիմիայի և, դրա հետ կապված, արդյունաբերության ճյուղերի արտադ
րանք՝
23.6 մլն ԱՄՆ դոլար,
• ոչ թանկարժեք մետաղներ և դրանցից
պատրաստված իրեր՝ 21.6 մլն ԱՄՆ
դոլար։
Հայաստանը Թուրքիայից ներմուծում
է հիմնականում վերջնական սպառման՝
պատրաստի ապրանքներ, որոնք ներմուծ
ման մոտ 80%֊ն են, իսկ մնացած 20%֊ը
բաժին է ընկնում միջանկյալ սպառման

2 https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c051%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%
7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
3 https://b24.am/economy/260653.html
4 https://www.e-draft.am/projects/2801/justification
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Առավել շատ ներմուծվող թուրքական ապրանքների մաքսային արժեքը և կշիռը
Հայաստան ներմուծվող նույն ապրանքների կազմում՝ ըստ մաքսային արժեքի,
2019 թ.

ապրանքներին։
ՀՀ ՎԿ տվյալները ցույց են տալիս,
որ Հայաստանում կան շուկաներ, որտեղ
կախվածությունը թուրքական ապրանք
ներից բավական մեծ է։ Օրինակ՝ 2019 թ.ին Հայաստան է ներմուծվել, ընդհանուր
առմամբ, 6.9 մլն ԱՄՆ դոլարի բամբակե
գործվածք, որի 84%-ը՝ Թուրքիայից։
Գծապատկեր 2-ում ներկայացված է
Թուրքիայից Հայաստան ներմուծվող ամենամեծ մաքսային արժեք ունեցող առաջին
տասը ապրանքների ցանկը, ինչպես նաև
թուրքական ապրանքների տեսակարար
կշիռը Հայաստան ներմուծված նույնա
նուն ապրանքների ընդհանուր կազմում։
Սա այն ցանկն է, որի վրա հարկավոր է
կենտրոնանալ թուրքական ապրանքների
դեմ սահմանափակումների համատեքս
տում։ Բացի ցանկում տեղ գտածներից,
պետք է ուշադրություն դարձնել նաև թուր
քական այն ապրանքներին, որոնք թեև
առաջին տասնյակում չեն, բայց Հայաստա
նում որոշակի պահանջարկ ունեն, մասնավորապես՝ կոշիկ, կենցաղային ու շինարարական այլ իրեր։ Կարևոր է շեշտել,
որ այստեղ խոսքը հենց թուրքական ծագման ապրանքների մասին է, այսինքն՝
նրանց, որ արտադրվել են Թուրքիայում։
ՀՀ կառավարության 2020 թվականի հոկ
տեմբերի 20-ի N1708-Ն որոշմամբ նույն
պես շեշտադրվում են հենց թուրքական

ծագման ապրանքները։ Այսինքն՝ չի կարող
Թուրքիայում արտադրված ապրանքը տե
ղափոխվել, օրինակ, Ռուսաստան, հետո՝
Հայաստան:
Հատկանշական է, որ Թուրքիայից ներ
մուծվող ապրանքների մեծ մասի պարա
գայում Հայաստանում նմանատիպ ապ
րանքների, օրինակ՝ հագուստի, ցիտրուսի,
շինարարական նյութերի, կենցաղային
ապ
րանքների և այլնի արտադրությունն
օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով
զարգացած չէ։
Կարևորելով նմանատիպ ապրանք
ների արտադրության զարգացումը Հայաստանում՝ միաժամանակ, այս հարցի նկատմամբ պետք է ցուցաբերել ավելի իրա
տեսական մոտեցում։ Այս պահին՝ կարճ
ժամկետում, հնարավոր չէ թուրքական ապ
րանքներն ամբողջությամբ փոխարինել
տեղականով, հետևաբար՝ հարկավոր է
գտնել այլընտրանքային երկրներ, որոն
ցից ներմուծվող ապրանքները որակի ու
գնի չափանիշներով մոտ կլինեն թուրքա
կանին։
Գլխավոր հարցերն են՝ ինչպե՞ս կազմակերպել այս գործընթացը, որ չտուժեն ներմուծմամբ ու վաճառքով զբաղվող տնտեսավարողները և սպառողները, ներ
մուծ
վող ապրանքների ո՞ր մասը կարող է
արտադրվել Հայաստանում, ի՞նչ այլ
ընտ
րանքներ կան թուրքական ապրանքներին
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և այլն։
Թուրքական ապրանքներին «փոխա
րի
նող» այլընտրանքներ գտնելու համար
ներմուծողներն ունեն ընդամենը մեկ ամիս
ժամանակ։
Ըստ ՀՀ կառավարության որոշման՝
թուրքական ծագման ապրանքների ներ
մուծման արգելքն ուժի մեջ կմտնի 2020
թվականի դեկտեմբերի 31-ին և կգործի 6
ամիս5։ Իսկ ինչո՞ւ է նման ժամկետ սահմանվել։ Բանն այն է, որ այդպես են պա
հանջում ԵԱՏՄ կարգավորումները, և մեր
երկիրը, որպես տնտեսական այդ տիրույ
թի անդամ, պարտավոր է առաջ
նոր
դվ
 ել
նշյալ կարգավորումներով։ ԵԱՏՄ օրենս
դրությունը համընդհանուր մոտեցումնե
րին դեմ արտահայտվող ամեն մի երկրի
վեց ամիս ժամանակահատվածով ոչ սա
կագնային սահմանափակումներ և կար
գավորումներ մտցնելու հնարավորություն
է տալիս։ Ընդ որում, այս գործընթացը կա
րող է շարունակական բնույթ կրել, և յու
րաքանչյուր վեց ամիսը մեկ, նոր որոշում
ընդունելով, արգելել ներմուծումը։
Թուրքական ապրանքների մերժումը
հնարավոր է՝ շուկայում գնաճի առաջաց
ման պատճառ դառնա, բայց դա զգալի չի
լինի։
Ի դեպ, հետաքրքրական է, որ թուր
քա
կան ապրանքների ներմուծման սահ
մա
նափակման պարագայում հայկական
շուկայում որևէ ապրանքի պակասուրդ
չի առաջանա, քանի որ դա կլրացվի այլ
շուկաներից Հայաստան ներմուծումն երի
միջոցով կամ էլ հենց տեղական արտադ
րության շնորհիվ: Թեև կարճաժամկետ
հատվածում հնարավոր է՝ որոշ խնդիրներ
առաջանան:
Թուրքական ծագման ապրանքների
ներմուծման արգելքով ոչ միայն տնտեսա
կան բնույթի պատժամիջոց (սանկցիա) է
կիրառվում Թուրքիայի նկատմամբ, այլև,
անվտանգության տեսանկյունից, դադա
րեցվում է հայաստանյան աղբյուրներից
Թուրքիայի պետական գանձարանի ֆի
նանսական սնուցումը:
Վերջին օրերին համացանցում շատ

են նաև թուրքական ապրանքները բոյկո
տելու վերաբերյալ կոչերը։ Եվ դրանք Հա
յաստանից չէ, որ սկսվել են, այլ Սաուդյան
Արաբիայից ու գնալով ընդլայնում են
իրենց աշխարհագրությունը։ Սաուդյան
Արա
բիան պաշտոնապես էմբարգո է
հայտարարել թուրքական ապրանքների
նկատմամբ։ Թագավորությունում սննդի
ամենամեծ ցանցը՝ «թուրքական բուրգեր
ները», փոխարինվել է հունականով, իսկ
էլեկտրոնիկայի խանութների ցուցա
փեղ
կերից հեռացվել են թուրքական ապրանք
ները։ Բոյկոտին միացել է Մարոկկոն, որ
տեղ Թուրքիայի հետ համաձայնագրում
թուրքական ապրանքների ներմուծման
հարկը 90 տոկոսով բարձրացնելու վերա
բերյալ փոփոխություն է կատարվել։
Ո՞րն է թուրքական ապրանքների ներ
մուծման այլընտրանքը. ի՞նչ պետք է անեն
մոտ չորս հազար հայ տնտեսավարողները:
Հայաստանյան սպառողի համար թուր
քական արտադրատեսակների հիմնական
առավելությունը գինն է, որը պարզապես
շահավետ է։ Հետևաբար՝ այս առու
մով,
անհնար չէ «փոխարինող» երկիր գտնելը։
Թուրքիայից Հայաստան ներմուծման
բիզնեսում ներգրավված է մոտ չորս հա
զար տնտեսավարող, որոնք, ամենայն հավանականությամբ, ժամանակավոր դժվա
րությունների առջև կկանգնեն։ Բանն այն
է, որ Թուրքիայից ապրանքների ներմու
ծումը շահավետ է բավական ցածր մաք
սատուրքի (հագուստեղենը հիմնականում
ներմուծվում է կիլոգրամով), ինչպես նաև
լոգիստիկ դյուրինության առումով: Այլ
խթանող գործոններ են մեծածախ վաճա
ռողների հետ ապառիկ ձևով աշխատանքը
(երբ ձեռք բերված ապրանքի դիմաց գու
մարը փոխանցվում է ավելի ուշ), ինչու
չէ, միգուցե նաև վստահության վրա խա
րըսխված աշխատելաոճը։
Թուրքական ապրանքներից պետք է
հրաժարվել աստիճանաբար՝ առանց վնա-
սելու հայկական գործածարության ու սպա-
ռողների շահերը։
Որքան էլ թուրքական ապրանքները
բոյկոտելու կոչերի նպատակը պարզ է, և

5 Հիշեցնենք, որ կառավարության 2020 թ. հոկտեմբերի 20-ի թիվ 1708-Ն որոշմամբ արգելվում է վերջնական
ապրանքների սպառման ներմուծումը Թուրքիայից Հայաստան, իսկ հումքի վրա առայժմ արգելք դրված չէ, https://www.
gov.am/am/news/item/14934/։

/6.

2020

բարձր մաքսային վճարների գանձում։ Այս
փոփոխության արդյունքում չորս միլիարդի
փոխարեն Հայաստանի բյուջե կմտնի ութ
միլիարդ դրամ։ Այդ լրացուցիչ չորս միլի
արդը կարելի է ուղղել սոցիալական լար
վածության մեղմացմանը՝ տարբեր ծրագ
րերի ու դրամաշնորհների միջոցով դա
փոխանցելով այն գործարարներին, որոնք
տուժելու են մաքսատուրքերի բարձ
րա
ցումից։
Հայկական շուկայում արդեն իսկ գո
յություն ունեն մի շարք բրենդներ թե՛ հա
գուստի, թե՛ տեքստիլի, թե՛ կոսմետիկ ու
խնամքի միջոցների, թե՛ տնտեսական ապրանքների ոլորտներում, որոնք և՛ գնա

յին, և՛ որակի չափանիշներով չեն զիջում
թուր
քականին։ Խնդիրն այստեղ ավելի
շատ տեղեկատվական է։ Ուստի նախ՝ կա
րելի է ստեղծել մի հարթակ, որը կներա
ռի ամփոփ տեղեկություններ հայկական
արտադրատեսակների մասին՝ խթանելով
դրանց տարածումը հասարակության շըր
ջանում։ Սոցիալական հարթակներում որոշ
անհատներ արդեն իսկ նախաձեռնել են
նման արշավ, սակայն խնդիրն առավել
համակարգված և արդյունավետ լուծում է
պահանջում:

ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ

քննարկման ենթակա չեն դրանց ազնիվ
մղումները, միևնույն է, չպետք է մոռանալ
ներմուծող տնտեսավարողների ու սպա
ռողների շահերի մասին։ Հայկական շու
կան թուրքական ապրանքներից «մաքրե
լու» գաղափարը պետք է իրա
կանաց
վի
աստիճանաբար՝ զուգահեռ զարգացնելով
նմանատիպ ապրանքների արտադրու
թյունը Հայաստանում։ Ընդ որում, սա
կարող է տևել մի քանի տարի, բայց եթե
որոշվել է հրաժարվել թուրքականից, ապա
գործընթացը պետք է այսօրվանից սկսել։
Այստեղ պետությունը պետք է պատրաստ
լինի օժանդակելու այն գործարարներին,
որոնք կարող են տուժել թուրքական
պատ
րաստի ապրանքներից ու հումքից
հրաժարվելու ծրագրի հետևանքով։
Գործընթացը հարկավոր է սկսել պատ
րաստի հագուստից ու կոշիկից, այդ թվում՝
արտասահմանյան այլ ապրանքանիշների
ներկայացուցչություններ բացելով ՀՀ-ում։
Հումքի պարագայում հարկավոր է չշտապել, քանի որ տեղական արտադրության
համար թուրքական հումքը դեռ
ևս այլ
ընտրանք չունի։ Այժմ փոխվել են հա
գուստի ներկրման մաքսատուրքերի հաշ
վարկման ձևերը՝ ենթադրելով ավելի
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ВОЗМОЖНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ТОВАРАМ ТУРЕЦКОГО
ПРОИЗВОДСТВА НА АРМЯНСКОМ РЫНКЕ

2020 год - очень сложный год для мировой экономики, особенно для Республики Армения. С
одной стороны, негативное влияние пандемии COVID-19 на производство, торговлю, потребление
и в целом на экономическое и социальное положение стран, с другой стороны, война, развязанная
Азербайджаном, в которой Турция также приняла открытое участие.
Это было последним стимулом для бойкота против импорта турецких товаров на протяжении
многих лет. Сегодня пора отказаться от продукции турецкого производства и искать альтернативу
на армянском рынке.
Ключевые слова: импорт, ограничение импорта, местные продукты, потребительский
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POSSIBLE ALTERNATIVE TO TURKISH-MADE GOODS
IN THE ARMENIAN MARKET

2020 is a very difficult year for the world economy, especially for the Republic of Armenia. On the
one hand, the negative impact of the COVID-19 pandemic on production, trade, consumption and the
economic and social situation of countries in general, on the other hand, the war unleashed by Azerbaijan in which Turkey also took an open part.
This was the final stimulus for the boycott against the import of Turkish products for years. Today it
is time to give up Turkish-made products and look for an alternative in the Armenian market.
Keywords:
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ԱՇԽԱՐՀԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔՐՈՆԻԿՈՆ

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԽՈՒՍԱՓԵԼ
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԼՃԱՑՈՒՄԻՑ.
«ՀԵՇՏ» ԵՎ «ՃԻՇՏ»
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԻ
ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ

Հիմնաբառեր. երկարատև ստագնացիա,
		ժամանակակից մոնետար
		
տեսություն, պարտքի բեռ,
		մոնետար անկախություն,
կապիտալի շուկա
2020 թ. տնտեսական խոր անկումը հետագա տա
րի
ներին համաշխարհային տնտեսությանը կարող է
սպառնալ լճացմամբ։ Դրա կանխման ուղղությամբ՝
տնտեսագիտական շրջանակներում սկիզբ առած բա
նավեճերում իրենց տեղն են ամրապնդել, այսպես կոչ
ված, ժամանակակից մոնետար տեսության ջատա
գովն երը, որոնք մոնետար անկախությամբ երկրների
համար տնտեսական խնդիրների լուծումը տեսնում են
պետական բյուջեի պակասուրդի ընդլայնման և դրա
էմիսիոն ֆինանսավորման մեջ։ Միջնաժամկետ հատ
վածում թույլ տնտեսական աճի ռիսկեր առկա են նաև
Հայաստանում՝ հատկապես հաշվի առնելով 2020 թ.-ի
աշնանը տեղի ունեցած պատերազմը։ Սակայն, իրա
կանում, մոնետար անկախության ոչ բարձր պաշարով
տնտեսությունների դեպքում առաջին հայացքից գրա
վիչ ու հեշտ թվացող նման լուծումները չափազանց
վտանգավոր են, ուստի անհրաժեշտ է գիտակցել,
որ բարդ, բայց ճիշտ լուծումների ուղով առաջ գնալն
այլընտրանք չունի։

Նարեկ
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՊՏՀ ասպիրանտ
2019 թ., ավարտելով ՀՊՏՀ-ն,
ընդունվել է ասպիրանտուրա:
2016-2018 թթ. եղել է ՀՊՏՀ «Ամ
բերդ» հետազոտական կենտրո
նի հետազոտող, ապա փորձա
գետ:
Վերապատրաստումներ է ան
ցել աշխարհի տարբեր երկրնե-
րի հեղինակավոր կազմակեր
պություններում:

Հ

ամաշխարհային տնտեսությունն աստիճա
նաբար «բարձրանում» է ապրիլ
յան անկ-
ման «հատակից»։ 2021 թ.-ի համար Արժույթի միջ
ազ
գային հիմնադրամի փորձագետները կանխատե
սում
են արդեն 5.2% տնտեսական աճ՝ 2020 թ.-ին սպասվող
4.4% անկման հենքի վրա։ Սակայն, ակնհայտ է, որ աշ
խարհի համար 2021 թ.-ի տնտեսական հեռանկարները
չափազանց անորոշ են։
Հայաստանի դեպքում այդպիսի անորոշություններ
ստեղծող՝ կորոնավիրուսի համավարակի տարածման
բացասական ազդեցություններին գումարվել է նաև պա-
տերազմի հետևանքով առաջացած շոկը (ցնցումը)։ Որ-
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պեսզի մոտավոր կերպով պարզ լինի, թե
ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ դա ոչ
միայն 2021 թ.-ի, այլև հաջորդող տարինե
րի վրա, փորձենք օգտվել մինչ 2020 թ.
տեղի ունեցած ճգնաժամերի միջազգային
փորձից։ Ըստ Բլյուդորնի և Լեյի հե
տա-
զոտության1՝ զարգացող երկրների համար
տվյալ տարում տնտեսական աճի կանխա
տեսումը շուրջ 1 տոկոսային կետով նվազեցնելու դեպքում դրան հաջորդող տարվա
կանխատեսումը կնվազեց
վի շուրջ 0.25,
իսկ վերջինիս հաջորդող տարվա կանխա-
տեսումը՝ շուրջ 0.15 տոկոսային կետով։
2020-2022 թթ. ՀՀ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով 2020 թ.-ի հա-
մար կանխատեսված էր 4.9%, իսկ 2021 թ.-ի
համար՝ 5.0% տնտեսական աճ՝ համահունչ
վերջինիս երկարաժամկետ միտումին2:
Իսկ 2021 թ.-ի պետական բյուջեի շրջա-
նառվող նախագծում 2020 թ.-ի տնտեսա
կան աճի ակնկալիքը ձևակերպված է -6%ի չափով3։ Եթե առաջնորդվենք վերոնշյալ
հետազոտության արդյունքներով, ապա
2021 թ.-ի համար պետք է ակնկալենք
2.3%-ին մոտ տնտեսական աճի ցուցանիշ
և երկարաժամկետ միտումից ցածր աճի
տեմպեր մինչև տասը տարվա համար։
Այն, որ այս գնահատականները մեծ
թերություն ունեն այն առումով, որ 2020 թ.ի շոկը, դրա հետևանքով առաջացած ան
կումը և վերականգման արագությունը չա
փազանց տարբերվում են նախորդ շոկե
րից, որոնց հիման վրա իրականացվել է
այդ հետազոտությունը, ակնհայտ է։ Սակայն, հետազոտության հիմնական ուղեր
ձը՝ համաձայն որի տնտեսական շոկե
րը
ոչ միայն կարճաժամկետ, այլև միջ
նա
ժամկետ և երկարաժամկետ զգալի ազդե
ցություն են ունենում տնտեսության վրա,
արդիական է։ Եվ բնական է, որ այդ ազ
դեցությունների դեմ պայքարելու և տնտե
սությանը առողջ աճի միտում վերադարձ
նելու հարցը տնտեսագետների շրջանում
1
2
3
4
5
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օրակարգային է ամբողջ աշխարհում։
Ճգնաժամից հետո տնտեսությունը եր
կարաժամկետ անկումից «փրկելու» մասին
տնտեսագիտական բանավեճերը, իհարկե, նոր չեն։ Գործնականում, հարցը նույն
սրությունն ունի, ինչ 1930-ականների վեր
ջին, երբ Ալվին Հանսենն առաջարկում էր
«եր
կարատև ստանգնացիայի» իր վար
կածը։ Եթե կարճ նկարագրենք դա, ապա
Հանսենն անհանգստանում էր, որ ճգնա
ժամից հետո առաջացած լճացումը գործ
նականում կարող է տևել «անվերջ»։ Ահա
թե ինչու՝ առաջարկում էր, որ հարկաբյու
ջետային քաղաքականությունը ոչ միայն
ամբողջ ներուժով կիրառվի ճգնաժամի
ժա
մանակ տնտեսությունը կայունացնե
լու, այլև այսպիսի երկարատև լճացումից
դուրս հանելու համար։ Իսկ թե ի՞նչ կլինի
պետական պարտքի հետ, Հանսենին այդ
քան էլ չէր անհանգստացնում, ընդհակա-
ռակը, նրա կարծիքով, պարտքը կլանում
է տնտեսությունում կուտակվող ավելցուկային խնայողությունները։ Ավելին, պարտ-
քը գործնականում կարող է աճել անվերջ,
քանի որ մի կողմից կառավարությունը կարող է (պարտավոր է) վարչականորեն սահ
մանափակել դրա տոկոսադրույքները,
իսկ մյուս կողմից՝ կառավարությանն ի վիճակի է վարկավորվելու կենտրոնական
բանկից և, վերջապես, յուրաքանչյուր պա
հի ազատվելու դրանից ուղղակի դեֆոլտի
կամ բարձր գնաճի (անուղղակի դեֆոլտի)
միջոցով4։
1970-ականներից ի վեր հետին պլան
մղված այս տեսությունը «վերածնվեց»
2009 թ.-ի ճգնաժամից հետո և այսօր, կա
րելի է ասել, իր գագաթնակետին է՝ հան
դես գալով «Ժամանակակից մոնե
տար
տե
սություն» (Modern Monetary Theory)
անվանմամբ։ Փորձենք հակիրճ հասկա
նալ, թե ինչի մասին է խոսքը։
Ըստ այս տեսության ամենահայտնի
ջատագովներից մեկի՝ Ստեֆանի Քելթո

Bluedorn, J. C., & Leigh, D. (2018). Is the Cycle the Trend? Evidence from the Views of International Forecasters.
https://minfin.am/hy/page/petakan_mijnazhamket_tsakhseri_tsragre/
Պետական բյուջե 2021 թ., նախագիծ, https://minfin.am/hy/page/petakan_byuje_2021t_nakhagits_
Salsman, R. M. (2017). The political economy of public debt: three centuries of theory and evidence. Edward Elgar Publishing.
The Debt Pandemic, Project Syndicate, https://www.project-syndicate.org/bigpicture/the-debt-pandemic?utm_source=facebook&utm_medium=organic-social&utm_campaign=page-posts-september20&utm_post-type=link&utm_format=16%3A9&utm_
creative=image&utm_post-date=2020-09-11&fbclid=IwAR387rih5Or4Pu-LbSogIQWZcIcLotiYMI4s9IpsxnGPrK7uE_IziYk2MyU&barrier=accesspay
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2020 թ.-ի ընթացքում իրականացված մակրոտնտեսական
քաղաքականությունների համապատկերը

Աղբյուրը՝ Fiscal Monitor: Policies for the Recovery, IMF, October 2020,
https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2020/09/30/october-2020-fiscal-monitor։

նի՝ ժամանակակից մոնետար տեսությու
նը տնտեսության իրական սահմանափա
կումները ճանաչելու և հարգելու մասին է,
ընդ որում, ոչ թե բյուջետային, այլ իրական
ռեսուրսային6։ Այսինքն՝ կարելի եզրակաց-
նել, որ կարևոր են ոչ թե պակասուրդի
կամ պարտքի մակարդակն ու բեռը, այլ
գնաճը։ «Դեֆիցիտի միֆը» գրքում Քելթոնը փորձում է հիմնավորել, որ քանի դեռ
գնաճի մակարդակը ցածր է, իրական մո
նետար անկախություն ունեցող երկրի կա
ռավարությունը կարող է ֆինանսավորվել
կենտրոնական բանկի կողմից թողարկվող
փողով6։
Բնական է՝ այս «տեսությունը» խստա-
գույն կերպով քննադատվում է մասնագի
տական շրջանակներում, նշվում է, որ այն
«ժամանակավոր դրախտ» է խոստանում,
մինչդեռ անհեռանկար է և անպա
տաս
խանատու7։ Սակայն, այն, ինչ անում են քա-
ղաքականություն մշակողներն այժմ, ավելի
շատ հիշեցնում է հենց «Ժա
մա
նա
կակից
մոնետար տեսության» դեղատոմսերը։
Այսպես՝ գծապատկեր 1-ից տեսանելի
է, թե հատկապես զարգացած երկրներն
ինչ հարկաբյուջետային միջամտություն
են իրականացրել տնտեսությունում, որը
դրսևորվել է լրացուցիչ ծախսման, հարկա-

յին եկամուտների զիջման, կազմա
կեր
պություններում կապիտալի ներարկման,
վարկերի և երաշխիքների տրամադրման
եղանակներով։ Իսկ միջին եկամտային
երկրներում, այդ թվում՝ Հայաստանում,
այդ թվերը բազմակի ցածր են։ Նման մի
ջամտության արդյունքում ինչպես զար
գացած, այնպես էլ զարգացող երկրների
պետական պարտքի բեռը, ըստ 2020 թ.-ի
համար կանխատեսումների, կլինի պատ
մական առավելագույն մակարդակներում՝
հասնելով, համապատասխանաբար, 124%-ի
և 62.5%-ի ՀՆԱ-ում։
Սակայն, ավելի ուշագրավ է այն, թե
ինչպես են հատկապես զարգացած երկըրներն իրականացնում այդ պարտքի
թողարկումը։ Գծապատկեր 1-ից տեսանե
լի է, որ, օրինակ, Ճապոնիայում 2020 թ.-ի
ընթացքում կառավարության տեղաբաշ
խած պարտատոմսերի գրեթե 80%-ի չա
փով կենտրոնական բանկը շուկայից պարտատոմսեր է ձեռք բերել։ Այսինքն՝ ան

ուղ
ղակիորեն կենտրոնական բանկը ֆի
նանսավորել է բյուջեի պակասուրդի մոտ
80%-ը։ Այս ցուցանիշն ԱՄՆ-ում մոտ 60%
է, Խորվաթիայում՝ 40%, Թուրքիայում՝
23% և այսպես շարունակ։
Այսինքն՝ ժամանակակից մոնետար

6 Տե՛ս Kelton, S. (2020). The deficit myth: modern monetary theory and the birth of the people's economy. Hachette UK.
7 The MMT Myth. Project Syndicate. https://www.project-syndicate.org/commentary/mmt-myth-threat-to-central-bank-independence-by-otmar-issing-2020-11?utm_source=facebook&utm_medium=organic-social&utm_campaign=page-posts-november20&utm_post-type=link&utm_format=16%3A9&utm_creative=link-image&utm_post-date=2020-11-03&fbclid=IwAR0slBxJuR_4wVYJwJ-5beJMaEIPDLlvib9V-3Q9UO5ZSU-5JWd9aY8i1Ic
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տեսությունն այսօր «գործի մեջ է» գրեթե
ամբողջ թափով։ Բայց և այնպես, մեզ
ավելի շատ հետաքրքրում է, թե տնտեսա
կան քաղաքականության այս «հեղա
փո
խությունը» (անկախ նրանից՝ դրական է
ելքը, թե բացասական) ինչ հետևանքներ
կունենա Հայաստանի համար։ Խոսքն այն
մասին է, թե վերջինիս առաջարկած գոր
ծիքները որքանով են հասանելի մեր երկ
րին և արդյոք հասանելի են։
Հիշեցնենք, որ, ըստ Քելթոնի մեկնա
բանության, ժամանակակից մոնետար տե-
սությունը «մոնետար անկախություն» ունե-
ցող երկրների համար է։ Առաջին հայաց-
քից՝ որպես մոնետար անկախություն կա
րող է բնորոշվել այն իրավիճակը, երբ երկի
րը թողարկում է սեփական ազգային
արժույթ և կարող է վարել անկախ դրա
մավարկային քաղաքականություն։ Սա
կայն, իրականում, սա մոնետար անկա
խության միայն մեկ բաղադրիչն է։ Մյուս
բաղադրիչն այն է, որ կառավարությունը
պետք է լիարժեք կարողություն ունենա
պակասուրդի ֆինանսավորման կարիքնե
րը հոգալու՝ ըստ սեփական արժույթով
փոխառությունների։
Հայաստանի ներքին պետական պարտ-
քի շուկան թեպետ վերջին տասնամ
յակ
ներին զգալիորեն մեծացրել է (և շա
րու
նակում է մեծացնել) իր դերակատարումը
պակասուրդի ֆինանսավորման, ինչպես
նաև 2020 թ.-ի տնտեսական շոկերին ար
ձագանքելու տեսանկյունից, այդուհան
դերձ, դեռ չափազանց վաղ է լիարժեք մոնետար անկախությունից խոսելը։ Կառա-
վարության պարտքի ավելի քան 75 տո-
կոսը արտարժութային է, որի սպա
սար
կումն ինքնին ենթադրում է լրացուցիչ
արտարժութային միջոցների ներգրավում
ապագայում։ Բացի դրանից, ՀՀ տնտե
սությանը բնորոշ է վճարային հաշվեկշռի
ընթացիկ հաշվի «խրոնիկական» պակա
սուրդը, ինչն էլ, իր հերթին, պարտադրում
է պարտքի (ընդ որում, հենց արտարժու
թային պարտքի) ներգրավում։
Ուրեմն՝ ի՞նչ է պետք անել։ Կարծում ենք՝
նախ և առաջ, հարկ է խուսափել թվաց-

յալ հեշտ ու գրավիչ լուծումներից։ Այն
գոր
ծիքները, որոնք հասանելի են զար
գացած երկրներին (տնտեսության բարձր
արտադրողականությամբ իրական հատ
վածով, ազատ փոխարկելի ազգային ար
ժույթներով և խոր ու բազմազանեցված
ֆինանսական շուկաներով), հաճախ հա
սանելի չեն զարգացողներին, այդ թվում՝
նաև Հայաստանին։
Երկրորդ՝ պետք է շարունակաբար աշ-
խատել մոնետար անկախության ամ

րա
պնդման ուղղությամբ։ Ընդ որում, սրա համար միայն ներքին պետական պարտքի
շուկայի զարգացումը բավարար չէ։ Օրի
նակ՝ ժամանակակից մոնետար տեսության
ջատագովները պնդում են, որ մոնե
տար
անկախության մակարդակը բարձ
րացնելու ամենակարևոր ուղին ներ
մուծման
փոխարինման քաղաքակա
նության իրա
կանացումն է։
Եվ երրորդ՝ զարգացած երկրներում,
ամենայն հավանականությամբ, ցածր, անգամ զրոյական տոկոսադրույքները դեռևս
երկար ժամանակ պահպանվելու են, ուստի
զարգացող երկրները, այդ թվում՝ նաև
Հայաստանը, կարող են օգտվել այս հան
գա
մանքից՝ ոչ միայն էժան պետական
փոխառություններով ենթակառուցվածքային ներդումներ իրականացնելով, այլև

ավելի շատ ներդրումներ (այդ թվում՝ ժա
մանակակից տեխնոլոգիաներ) ներ
գրա
վելով դեպի մասնավոր հատված։ Սակայն,
սրա համար պարտադիր պայման է կապի
տալի շուկայի զարգացումը, որի վերա
բերյալ այս տարվա ընթացքում ՀՀ-ում
ըն
դունվել է համապատասխան ծրագիր,
որի հետևողականորեն իրականացման
դեպքում կարող են շոշափելի արդյունք
ներ արձանագրվել8։ Ի վերջո, կարևոր է
գի
տակցել, որ իրական լուծումների ճա
նապարհը ոչ թե թվացյալ գրավիչ և հեշտ
գործողություններն են, այլ ջանադիր աշխատանքը, որի պտուղներն ավելի դանդաղորեն են շոշափվում, սակայն, միաժամանակ, ապագայի համար անկառա
վա
րելի ռիսկեր չեն ստեղծում։

8 ՀՀ կապիտալի շուկայի զարգացման ծրագրի վերաբերյալ մեր անդրադարձը տես՝ Ն. Կարապետյան, «Ֆինանսական
զարգացման նշանակությունը, կամ ինչո՞ւ էր կապիտալի շուկայի զարգացման ծրագրի ընդունումն անհրաժեշտություն»,
«Ամբերդ» տեղեկագիր, 2020/4(5), էջ 38-42, https://asue.am/upload/files/amberd/%D5%8F%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D5%A
F%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D6%80%202020.4.pdf
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КАК ИЗБЕЖАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕПРЕССИИ:
ПУТИ «ЛЕГКИХ» И «ПРАВИЛЬНЫХ» РЕШЕНИЙ

Резкий спад экономики в 2020 году может ввергнуть мировую экономику в депрессию. Это
вызвало дебаты среди экономистов с целью предотвращения депрессии. В ходе этих дебатов
получила распространение так называемая «Современная монетарная теория», сторонники кото
рой рассматривают бюджетный дефицит и его эмиссионное финансирование как ключевые реше
ния для стран, обладающих монетарным суверенитетом. Риски слабого экономического роста в
среднесрочной перспективе существуют и в Армении, особенно с учетом войны, состоявшейся
осенью 2020 года. Но решения, которые на первый взгляд выглядят привлекательными и
простыми, очень опасны для стран с более низким монетарным суверенитетом. Автор считает,
что нет альтернативы сложным, но правильным решениям.
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HOW TO AVOID ECONOMIC DEPRESSION:
WAYS OF “EASY” AND “RIGHT” SOLUTIONS

The sharp economic contraction in 2020 can throw the global economy into a depression The understanding of this threat inspired debates among economists for preventing it. The so called “Modern
Monetary Theory”, the proponents of which see state budget deficit and its financing as key solutions
to the countries which possess monetary sovereignty, has gained significant popularity in these debates.
The risks of a sluggish economic growth in the medium term exists also for Armenia, especially considering the war in the autumn of 2020. But solutions that look attractive and easy at first glance are
very dangerous for the countries with lower monetary sovereignty. The author believes that there is no
alternative for complex but right solutions.
secular stagnation, modern monetary theory, debt burden, monetary sovereignty,
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ԱՇԽԱՐՀԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔՐՈՆԻԿՈՆ

ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ՝ 45 ՏԱՐԻ ԱՆՑ.

ՊԱՏԵՐԱԶՄՈՒՄ
ՋԱԽՋԱԽԻՉ ՊԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՐԱԾ ԵՎ ՄԱՍՆԱՏՎԱԾ
ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻ ՎԵՐԱԾՆՆԴԻ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

Կամքեր ու հոգիներ թրծող աշխատանք է պետք, որ պիտի ստեղծի
վաղվա համար ազգովին նախապատրաստվելու մեր հավաքական
ճիգը։
Գարեգին Նժդեհ

Հիմնաբառեր.
		
		
		

Համազասպ
ԳԱԼՍՏՅԱՆ
Տնտեսագիտության
թեկնածու
1989 թ. ավարտել է ԵրԺՏԻ
(այժմ՝ ՀՊՏՀ) պլանատնտեսա
գիտական ֆակուլտետը։ 19801982 թթ. ծառայել է խորհրդային
զինված ուժերում։ 2004 թ. ստացել է տնտեսագիտության թեկնա
ծուի գիտական աստիճան։ 20042019 թթ. դասավանդել է ՀՀ կառավարման ակադեմիայում, Եվրոպական կրթական տարածաշըրջանային ակադեմիայում և Տուրիզմի հայկական ինստիտուտում։
2019 թվականից ՀՊՏՀ «Ամբերդ»
հետազոտական կենտրոնի հե
տա
զոտող է։ Հեղինակ է մեկ
տասնյակ գիտական հոդվածների
և մենագրության։

Երկրորդ համաշխարհային
պատերազմ, ԳՖՀ, ԳԴՀ, Մարշալի
պլան, «տնտեսական հրաշք»,
Բեռլինի պատ, միավորում

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո լիովին պարտված և օկուպացված Գերմանիան բաժանվեց համաշխարհային ռազմաքաղա
քական թատերաբեմի հիմնական խաղացողնե
րի՝
հաղթած երկրներ ԽՍՀՄ-ի, ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրի
տա
նիայի և Ֆրանսիայի միջև։ Մասնատումից չորս տա
րի անց՝ 1949 թ.-ին, իրենց ռազմավարական շահե
րին համապատասխան, հաղթողները ստեղ
ծե
ցին
երկու գերմանական պետություններ՝ ի դեմս Գերմա
նիայի Ֆեդերատիվ (Դաշնային) Հանրապետության
և Գերմանիայի Դեմոկրատական (Ժողովրդավարա
կան) Հանրապետության։
Արդյունքում, ըստ մինչպատերազմյան Գերմա
նիայի իրավահաջորդության սկզբունքի, «ծնվեցին»
պետական կարգով և վարվող տնտեսական քաղա
քականությամբ միանգամայն հակադիր բևեռներով
պետություններ, որոնք օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ բազում պատճառներով ունեցան զարգացման տարբեր
մեկնարկային դիրքեր, ինչն էլ, ի վերջո, կանխորոշեց
նրանցից յուրաքանչյուրի տեղն ու դերն ինչպես եվրոպական տարածաշրջանում, այնպես էլ աշխարհում։
Հոդվածում ներկայացվում է գերմանական երկու պետությունների հետպատերազմյան տնտեսություն
ների զարգացման յուրահատկությունները և փորձ է
արվում պարզաբանելու, թե ինչ գործոններ ազդեցին
այդ գործընթացների վրա՝ հանգեցնելով Գեր
մա
նիայի՝ ոչ թե հավասարը հավասարի, այլ կլանման
սկզբունքով միավորմանը։

Ե

րկրորդ համաշխարհային պատերազմում
(1939-1945 թթ.) Երրորդ Ռեյխի ջախջախիչ
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երկրի՝ ԽՍՀՄ, ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա և
Ֆրանսիա, իսկ հարավ-արևմուտքում մեկ
տարածք՝ Սաարը, որը ստեղծվեց 1947 թ.,
որպես Ֆրանսիայի պրոտեկտորատ2, պահ-
պանեց իր կարգավիճակը մինչև 1956 թ.,
ապա հանրաքվեի արդյունքում ինքնու
րույն հողի կարգավիճակով միա
ցավ
ԳՖՀ-ին։
Իր հերթին, 4 գոտու բաժանվեց նաև Գերմանիայի մայրաքաղաք Բեռլինը։ Թվում
էր՝ գոյաբանական առումով, ամեն ինչ
վերջացած է եվրոպական քաղակակրթության կարևոր օջախներից մե
կի՝ որպես
միասնական պետության հետագա կենսա
գործունեության համար, և անգամ հաղ
թած պետությունների ղեկավարները բա
նակցությունների ժամանակ դժվարանում
էին ձևակերպել, թե ինչ է իրենից ներկա
յացնում ջախջախված ու պարտված ֆաշիստական Գերմանիան, քանի որ այն արդեն իսկ զրկված էր պետության կարևորա
գույն ինստիտուտներից, չուներ իշխող քաղաքական ուժ, կառավարու
թյուն, հստա
կեցված սահմաններ, բանակ, սահմանա-
պահ զորքեր և ուղղակի բաժանված էր
հաղթող երկրների կողմից հսկվող ազդե
ցության գոտիների՝ իր պարտված, հուսա
հատ և աղքատ բնակչությամբ:
Պատերազմում հիմնովին պարտված,
քայքայված տնտեսությամբ և անորոշ ա-
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պարտության, դրան հաջորդած ծանրա
գույն կապիտուլյացիայի կնքումից և նա
ցիստական վերնախավի Նյուրենբերգյան
դատավարությունից չորս և կես տասնամյակ (մոտավորապես երկու նոր սերունդ)
հետո՝ 1990 թ. օգոստոսի 31-ին, հենց այդ
նույն պատերազմի պարտության խորհըրդանիշ Բեռլին քաղաքում ստո
րա
գրվեց
գերմանական երկու պետությունների միասնության վերականգնումը ավաստող՝ «Միա-
վորման պայմանագիրը»։ Փաստաթուղթը
ստորագրեցին դեռևս 1940-ական
ների
վերջին համաշխարհային ռազմա
քաղաքական թատերաբեմի հիմնական խա

ղացողները՝ պատերազմի հաղթողներ
ԽՍՀՄ-ը, ԱՄՆ-ը, Մեծ Բրիտանիան և
Ֆրանսիան (հենց այս երկրներն էին, իրենց
ռազմավարական շահերին համապատաս
խան, միացյալ Գերմանիան բաժանել Գերմանիայի Ֆեդերատիվ Հանրապետության
(ԳՖՀ)1 և Գերմանիայի Դեմոկրատական
Հանրապետության (ԳԴՀ)):
Պատմություն
Երկրորդ համաշխարհային պատե
րազ
մում լիովին պարտված Գերմանիան
պատերազմի ավարտից հետո բաժանվեց
ազդեցության տարածքների, որոնցից 2-ը
միակցվեց ԽՍՀՄ-ին և Լեհաստանին, 5-ը
դարձավ շրջափակման 4 գոտի, որի վե
րա
հսկման իրավունքը վերապահվեց 4

ՆԿԱՐ 1

Գերմանիայի օկուպացիան և մայրաքաղաք Բեռլինի մասնատումը, 1945 թ.
1 «Ֆեդերատիվ» օտարալեզու հասկացությունը գործածվել է շուրջ 4 տասնամյակ, ներկայում թարգմանվում է
որպես «դաշնային», սակայն, հաշվի առնելով, որ հետագայում ստեղծվեց նաև Գերմանիայի Դեմոկրատական
Հանրապետությունը, հոդվածում երկու Գերմանիաների հապավումները տարբերակելու համար առաջինը կնշվի ԳՖՀ,
երկրորդը՝ ԳԴՀ։
2 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82_
%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D1%80
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պագայով Գերմանիայի մասնատման հիմ-
նական ջատագովը Մեծ Բրիտանիան էր,
որն ուներ հեռահար նախագիծ, որպես
անգլո-սաքսոնական մտքի ծնունդ, օկու
պացված գոտիները դարձնելու առան
ձին պետություններ՝ կապիտալիստական
ուղղվա
ծությամբ կամ, վատագույն դեպ
քում, փուլային միավորումների արդյուն
քում վերակազմավորելու մեկ միասնական
կապիտալիստական Գերմանիա, ըստ էության, անգլո-սաքսոնական հովանու ներ
քո՝ ռազմաքաղաքական և տնտեսա
կան
առումով հնարավորինս ձերբազատե
լով
ԽՍՀՄ ազդեցությունից։
Հարկ է նշել, որ դեռևս 1943 թ.-ին արտաքին գործերի նախարարների մոսկովյան հանդիպմանը3 ԽՍՀՄ-ն ավելի շատ
հակված էր ապագա Գերմանիան տեսնելու այդ ժամանակվա Ավստրիայի նմանօրինակով՝ որպես միասնական պետություն՝
թեկուզ և բուրժուադեմոկրատական հա
սարակարգով։ Մեծ Բրիտանիան, սակայն,
ցանկանում էր Գերմանիան տեսնել մաս
նատված՝ իբրև մի քանի առանձին կապի
տալիստական պետություններ (մասնավորապես՝ անջատված Պրուսիայով)։ Այդուհանդերձ, պատերազմի ավարտին, ընկալելով ԽՍՀՄ որոշիչ դերը խնդրի կարգա
վորման հարցում, գիտակցելով իր նախագծի անիրագործելիության հանգամանքը,
Մեծ Բրիտանիան որոշեց հնարա
վորինս
միավորել իր (անգլո-սաքսոնա
կան) ազ

դեցության գոտու օկուպացված տարածք
ները։ Արդյունքում, 1946 թ.-ին Մեծ Բրի
տա
նիայի և ԱՄՆ ազդեցու
թյան տակ
գտնվող օկուպացված տարածքները միաձուլվեցին «Բիզոնիա» (Երկգոտի) կոչված
միավորի մեջ, որին այնուհետև միացավ
Ֆրան
սիայի ազդեցության տակ գտնվող
օկուպացված տարածքը և կոչվեց «Տրի
զոնիա» (Եռագոտի), որի հենքի վրա էլ
1949 թ. ապրիլին ստեղծվեց Գերմանիայի
Ֆեդերատիվ Հանրապետությունը (ԳՖՀ)։
Ըստ անգլո-սաքսոնական փոփոխված
պլան-նախագծի՝ արդեն մեկ ընդհանուր
Գերմանիա կազմավորելու ակնկալի
քով,
նախատեսվում էր ստեղծել նախապայ
մաններ և «Տրիզոնիային» կցել ԽՍՀՄ ազ-
դեցության տակ գտնվող օկուպացված գոտին, սակայն այդ ժամանակահատվածում
դա հնարավոր չեղավ կյանքի կոչել, քանի
որ, որպես հակակշիռ ԳՖՀ-ին, նույն տարվա աշնանը՝ 1949 թ. հոկտեմբերի 7-ին,
ԽՍՀՄ-ն իր վերահսկման տակ գտնվող
օկուպացված տարածքում ազդարա
րեց
սո
ցիալիստական նոր միավորի՝ Գերմա
նիայի Դեմոկրատական Հանրապե
տու
թյան (ԳԴՀ) ստեղծման մասին։
Այսպիսով՝ մինչպատերազմյան Գերմա
նիայի իրավահաջորդության սկզբունքով
ստեղծվեց երկու պետություն։ Դրանք, որ-
պես միանգամայն հակադիր բևեռներ,
տարբերվում էին իրենց պետական կարգով և վարվող տնտեսական քաղաքակա

ՆԿԱՐ 2

Մեծ Բրիտանիայի, ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի կողմից օկուպացված տարածքների
միավորումը, 1946 թ.
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Գերմանիայի վերջնական մասնատումը երկու պետության, 1949 թ. գարուն-աշուն

նությամբ, ինչպես նաև սահմանազատված
էին այդժամ գործող՝ հարակից պետությունների բաժանման բոլոր սահմանային կա
նոններով։ Միաժամանակ, հաղթող եր
կըրների միջև առկա ներքին խոր հակա
սությունների խորհրդանիշը դարձավ չորս
տարածքի բաժանված բեռլինյան անկլա
վը, որի արևելյան հատվածը հռչակվեց որպես ԳԴՀ մայրաքաղաք։ 1961 թ.-ին ԽՍՀՄ
քաղաքական ղեկավարության հրահանգով կառուցվեց Բեռլինն արևելյան և արև
մտյան մասերի բաժանող բետոնե արգելապատը4, որին վերապահ
ված էր գոյու
թյուն ունենալ շուրջ երեք տասնամյակ։
Գերմանական երկու պետությունները
յուրաքանչյուր ասպարեզում՝ ռազմաքա
ղաքական (ԳՖՀ-ն դարձավ ՆԱՏՕ-ի ան
դամ, իսկ ԳԴՀ-ն հայտնվեց Վարշավ
յան պայմանագրի երկրների կազմում),
տնտե
սական, գիտական, մշակութային,
մար
զական և այլն, դարձան սոցիալիս
տական և կապիտալիստական երկրների
սուր մրցակցության, հաճախ նաև առճա
կատման առաջնագծի կարևորագույն սուբ-
յեկտներ։
Հետպատերազմյան Գերմանիայի
տնտեսությունը
Պարտված և ծանր կապիտուլյացիա
ապրած Գերմանիան XX դարում, երկրորդ
անգամ՝ Առաջին համաշխարհային պատե-
րազմից 27 տարի անց, կրկին ստիպված
էր ամեն ինչ սկսել գրեթե զրոյից: Հարկ է

նշել սակայն, որ նորաստեղծ երկու գեր
մանական պետությունների համար մեկ
նարկային պայմանները համարժեք չէին։
Մասնավորապես՝ մինչև գերմանական եր
կու պետության ստեղծումը, 1947 թ. հունի
սին ԱՄՆ-ը հայտարարեց շուրջ 6 տարի
պատերազմական թատերաբեմ դարձած
Եվրոպայի վերականգնման համապար
փակ գործողության՝ Մարշալի պլանի5 մա
սին, որը հետապնդում էր 3 հիմնական
նպատակներ.
1. խրախուսել եվրոպական երկրներին
վերսկսելու քաղաքական և տնտե
սա
կան համագործակցություն և նպաս-
տել նրանց արագ ինտեգրմանը հա
մաշխարհային տնտեսությանը,
2. թույլատրել այդ երկրներին հումք և
սարքավորումներ գնել կայուն արժույ
թով երկրներից,
3. դիտարկել ծրագիրը՝ որպես ամերիկյան
արտադրանքի արտահանման խթան
ման համար կարևոր գործիք:
Խորքային առումով, Մարշալի պլանը,
նախ և առաջ, միտված էր ԱՄՆ քաղաքա
կան և տնտեսական շահերի սպասարկ
մանը, և ներդրվող՝ միլիարդավոր դոլար-
նե
րի հասնող վարկային միջոցները են-
թադրում էին ոչ միայն ֆինանսական, այլև
մեքե
նասարքավորումների, ինչպես նաև
անհատույց տրամադրվող արագամաշ առարկաների և սկզբնական արտադրությանն անհրաժեշտ արտադրական պա

4 Բեռլինի պատը, որը կառուցվել էր 1961 թ., քանդվեց 1989 թ. նոյեմբերի 9-ին՝ որպես Գերմանիայի միավորման
գործընթացի խորհրդանշական մեկնարկ։
5 1947 թ. հունիսի 5-ին Հարվարդի համալսարանում ԱՄՆ պետքարտուղար Ջորջ Մարշալը հանդես եկավ ելույթով, որտեղ
նախանշեց պատերազմից տուժած Եվրոպայի վերականգնմանն աջակցության ծրագիրը, որը կոչվեց «Մարշալի պլան»։

ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Մարշալի պլանը 1947-1951 թթ. (12.4 մլրդ ԱՄՆ դոլար)

շարների հատկացումներ, որոնց առկայու
թյունը հնարավոր էր ապահովել, նախ և
առաջ, ԱՄՆ-ի միջոցով։
Ծրագիրն ԱՄՆ Կոնգրեսի հաստատու
մից հետո մեկնարկեց 1948 թ. դեկտեմ
բերին և տևեց մինչև 1951 թ. տարեվերջ
(գծապատկեր 1)։
Ծրագրով իրականացված հատկացում
ները կազմեցին 12.4 միլիարդ ԱՄՆ դոլար,
որի հիմնական չափաբաժինը՝ շուրջ 9 մլրդ
ԱՄՆ դոլար, տրվեց Մեծ Բրիտանիային,
Ֆրանսիային, Իսպանիային, ԳՖՀ-ին, Հո-
լանդիային, իսկ մնացած 3.5 մլրդ-ը տար
բեր ձևաչափերով բաժին հասավ պատե
րազմից տուժած կապիտալիստական «ճամբարի» արևմտաեվրոպական երկրներին
(Իտալիա, Պորտուգալիա, Բելգիա, Դա
նիա, Նորվեգիա, Շվեդիա, Ավտրիա, Հու
նաս
տան) և Թուրքիային6։ Ֆինլանդիան
հրաժարվեց աջակցման այդ ծրագրից։
Գծապատկեր 1-ից ակնառու երևում է
անգլո-սաքսոնական «ձեռագիրը», և տեսանելի է, որ Մեծ Բրիտանիային հատկաց
ված միջոցների չափաբաժինն ավելի քան
երկու անգամ գերազանցում է առավել
ծանր վիճակում գտնվող և օժանդա
կու
թյան կարիք ունեցող ԳՖՀ-ին տրա

մադրված միջոցների չափը։
Հասկանալի է, որ երկու Գերմանիաներից այս ծրագրին միանալու միակ հավակնորդը ԳՖՀ-ն էր, որը մինչև կազմավորումն արդեն իսկ ստանում էր բավա

րար հատկացումներ, բայց պաշտոնապես
դրան միացավ 1949 թ. դեկտեմբերին, դառնալով հիմնական մասնակից երկրներից
մեկը, ինչը, ԳԴՀ-ի համեմա
տությամբ,
տնտեսության վերակենդանացման և զարգացման առումով, մեկնարկային էական
առավելություն դարձավ:
ԳՖՀ տնտեսության զարգացումը.
Մարշալի պլանն ու Լյուդվիգ Լենհարդի
«տնտեսական հրաշքը»
Մարշալի պլանով սկիզբ դրվեց ԳՖՀ
նոր տնտեսական քաղաքականու
թյան
սկզբունքների ձևավորման գործընթացին,
սակայն գործնական դաշտում պետու
թյունում իրականացված «տնտեսական
հրաշքի» կնքահայրը Լյուդվիգ Էրհարդն7
էր, որին անվանում են նաև ԳՖՀ տնտե
սական քաղաքականության վերածննդի
ճարտարապետ: Վերջինիս ձեռնարկած
բա
րեփոխումների արդյունքում, ընդամե
նը մի քանի տարում ԳՖՀ-ն տնտեսապես
ամրապնդվեց, «շտկեց մեջքը» և հավա

6 https://histrf.ru/biblioteka/b/istoriia-plana-marshalla
7 Լյուդվիգ Վիլհելմ Էրհարդ (Ludwig Wilhelm Erhard) - 1897-1977 թթ. արևմտագերմանական տնտեսագետ, քաղաքական
գործիչ:
1945 թ. սեպտեմբեր՝ Բավարիայի տնտեսության պետական նախարար, ապա դրամավարկային հարցերի հատուկ
բաժանմունքի ղեկավար,
1948 թ. մարտ` Բիզոնիայի տնտեսական կառավարման տնօրեն,
1949-1963 թթ.՝ ԳՖՀ տնտեսության նախարար,
1963-1966 թթ.՝ ԳՖՀ կանցլեր:
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8 https://militaryarms.ru/voennye-konflikty/korejskaya-vojna/

ակտիվ ներհոսք, որը հնարավորություն
ընձեռեց թարմացնելու և արդիականաց
նե
լու արտադրական միջոցների զգալի
մասը, վերակենդանացնելու ծանր արդյունա
բերությունը, ինչի արդյունքում 19531956 թթ. արդյունաբերական արտադրու
թյան տարեկան աճն արդեն կազմում էր
10-15%: Արդյունաբերական արտադրան
քի ծավալով ԳՖՀ-ն ԱՄՆ-ից և Մեծ Բրի
տանիայից հետո աշխարհում զբաղեցրեց
երրորդ տեղը։ Լենհարդի ծրագրի կարևոր
«մեխերից» էր ձեռներեցության խթա
նու
մը՝ ի դեմս փոքր և միջին բիզնեսի զար
գացման։ Պատերազմի ավարտից 10 տա
րի անց՝ 1950-ականների միջնամասում,
500-ից պակաս աշխատող ունեցող ձեռ
նարկություններում աշխատում էր ամբողջ
տնտեսության մեջ զբաղվածների կեսից
ավելին, իսկ գործազրկությունն ուներ կա
յուն անկման միտում (1950 թ.-ի 10,3%-ից
1960 թ.-ին դարձավ 1,2%)։ Միաժամանակ,
այդ ընթացքում, ցածր հարկերի շնորհիվ,
ԳՖՀ ՀՆԱ-ն դարձավ ամենաբարձրն արև
մտաեվրոպական երկրների շրջանում, իսկ
գնաճը՝ ամենից ցածրը:
Գյուղատնտեսության ոլորտում նույն
պես իրականացվեցին բարեփոխումներ,
որոնց արդյունքում հողի հիմնական մա
սը փոխանցվեց փոքր և միջին սեփակա
նատերերին: ԳՖՀ գյուղատնտեսության
զարգացման համար որոշիչ գործոն էր
նաև գիտության նոր նվաճումների գործնական ներդրման քաղաքականության
վարու
մը, ինչը ներդրումային լուրջ հոս
քեր ապահովեց տնտեսության այդ ճյուղ՝
ապահովելով արտադրողականության և
բերքատվության էական աճ: Գյուղմթերք
ների արտադրության ու սպառման առու
մով, 1950-ականների կեսերին ԳՖՀ-ն դար-
ձավ ինքնաբավ երկիր և սկսեց արտահանման լայնածավալ ծրագրերի իրակա
նացումը։
Լանհարդի «տնտեսական հրաշքի» կարևոր բաղադրիչներից էր նաև դրամավարկային կոշտ քաղաքականությու
նը։ Հետ
պատերազմյան շրջանի երեք տարիներին
ռայխսմարկն ըստ էության «կնքեց իր մահկանացուն»։ Պատերազմից 3 տարի անց՝
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սարի պես կանգնեց Արևմտյան Եվրոպայի
հզորների կողքին։ Դեռևս 1948-ին Լ. Էր
հարդը սեփական նախաձեռնությամբ ար
դեն իսկ իրականացրել էր «Բիզոնիայի»
տնտեսության ազատականացմանը միտ
ված հստակ գործողություններ։ Մասնա
վո
րապես, զբաղեցնելով «Բիզոնիայի»
տնտեսական կառավարման տնօրենի
պաշտոնը, Էրհարդը հրաժարվել էր պե
տական պլանավորումից և ապրանքների
գնագոյացման կենտրոնացված եղանա
կից՝ գերմանացի արտադրողներին ընձե-
ռե
լով գործունեության լիակատար ազա
տություն: Էրհարդի առաջարկած «սոցիալական շուկայական տնտեսության» զարգացման մոդելն ըստ էության բնակչու
թյան բոլոր շերտերի բարեկեցության մակարդակի բարձրացման և ազատ շուկայական մրցակցության ու մասնավոր ձեռնար
կատիրության յուրօրինակ համակց
ման ճանապարհով իրականացվող զարգացման երկարաժամկետ ծրագիր էր, որտեղ պետության դերը սոցիալական ար
դարության, ազնիվ մրցակցության համար
նախադրյալներ ու պայմաններ ապահո
վելն էր։
Ծրագիրն ակնհայտորեն իրատեսա
կան էր, և արդեն 1950-ականների սկզբին
ԳՖՀ տնտեսությունում արտադրության
ծավալն ամեն ամիս աճում էր 3-5%-ով։
Դրան նպաստող կարևոր գործոններից
մեկը Հյուսիսային և Հարավային Կորեա
ների միջև ծագած պատերազմն էր (19501953 թթ.)8, քանի որ էժան աշխատուժով
կայունացող տնտեսությունն արտաքին
առևտրի ոլորտում սկսեց արագորեն և
նպատակադրված ծածկել համաշխարհա
յին շուկայի արևելյան տարածա
շրջա
նի
պահանջարկի դաշտը, որն այդ պահին
հում
քի ու տարատեսակ մեքենասարքա
վորումների ու ապրանքների խիստ կա
րիք ուներ: Թռիչքաձև զարգանում էին
մեքենաշինությունը, օպտիկական իրերի
և էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը:
1950-ական թթ. կեսերին տնտեսական աճը
սկսեց դանդաղել, սակայն, ԳՖՀ կառավարության ձեռնարկած նպատակային միջոցառումների շնորհիվ, սկսվեց կապիտալի
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1948 թ.-ին, իրականացվեց դրամավար
կային կոշտ բարեփոխում՝ ուղղված մաշ
ված փողի բռնագրավմանը և կայուն ար
ժույթի ստեղծմանը, ինչի ար
դյունքում ի
հայտ եկավ նոր արժույթ՝ գեր
մանական
մարկը (Deutschmark), որը հետագայում
դարձավ XX դարի ամենակայուն արժույթ
ներից մեկը: Հին և նոր մարկերի՝ 10։1 հա
րաբերակցությամբ փոխանակման ժամանակ սահմանվեց յուրաքանչյուր անձի մոտ
առկա փոխանակվող հին մարկի սահ
մանաչափ, իսկ մնացած ավելցուկը, ըստ
էության, դուրս գրվեց, որը հնարավորություն ընձեռեց ապահովելու նոր ար
ժույ
թի կայուն փոխարժեք, ինչպես նաև պահպանելու բնակչության տարբեր շերտերի
միջև միջոցների հավասար բաշխ
ման՝
հռչակված սկզբունքը, քանի որ մինչ այդ
երկրի արժույթի մեծ մասը կենտրոնացած
էր փոքրաքանակ, բայց հարուստ անձանց
ձեռքում: Արդյունքում առաջացավ բավա
կան ազդեցիկ և կայուն միջին խավ:
Դրամական բարեփոխումներին զուգահեռ, «ազատ արձակվեցին» գները: Լեն

հարդի գնագոյացման քաղաքականությունը հիմնված էր գների ազատականացման
սկզբունքի վրա, իսկ պետությունը պահպանում էր դրանց նկատմամբ մասնակի
վերահսկողության իրավունքը: Մասնա
վորապես՝ կառավարությունը սահմանեց
որոշ սպառողական ապրանքների գների
առավելագույն շեմ, ինչը թույլ չէր տալիս
դրանց կամայական բարձրացում արագ
հարստացում ակնկալող ձեռնարկատերե
րի կողմից։
Այս գործընթացին հաջորդեց հակամե
նաշնորհային քաղաքականության գործ
նա
կան իրականացումը՝ համաձայն որի
սպառողական շուկայում մեկ ընկերության
մասնաբաժինը չէր կարող գերազանցել
33%-ը, 2-3-ինը` 50%-ը, իսկ 4-5-ինը` ոչ
ավելի, քան 65%-ը:
Այս ամենի արդյունքում արդեն 1950-ականների սկզբին ԳՖՀ-ն հասել էր ար

տադրության նախապատերազմյան մա-
կարդակին, իսկ 1962 թ.-ին այն եռապատիկ ավելացավ, և երկրի տնտեսությունն

արտադրության և արտահանման ծավա
լով աշխարհում զիջում էր միայն ԱՄՆ-ին:
Լյուդվիգ Լենհարդի «տնտեսական
հրաշքն» արդեն իրականություն էր, իսկ
նա 1963 թ. արժանիորեն դարձավ ԳՖՀ
կանցլեր։
Երբ Լենհարդին հարցնում էին, թե որն
է գերմանական «տնտեսական հրաշքի»
բանալին, նա թվարկում էր անհրաժեշտ
պայմանները9.
• հմուտ կառավարություն և իրատե
սա
կան տնտեսական քաղաքակա
նու
թյուն,
• աշխատանքային կարգապահություն և
նվիրումով քրտնաջան աշխատանք,
• ձեռներեցների բանիմացություն և ճկունություն։
1950-1960 թթ. գերմանական տնտեսու
թյան արագ աճը XX դարի երկրորդ կե
սին ապահովեց ԳՖՀ առաջատար դիրքը
եվրոպական տնտեսության մեջ՝ դառնա
լով Գերմանիայի միավորման տնտե
սական հիմքը:
ԳԴՀ տնտեսության զարգացումը,
Բեռլինի պատն ու վերամիավորման
նախադրյալները
1949 թ. հոտեմբերի 7-ին Գերմանիայի
կոմկուսի վետերան, վտարանդի Վիլհելմ
Պիքը ԽՍՀՄ-ից վերադարձավ Գերմանիա
և Արևելյան Բեռլինում՝ նախկին «Երրորդ
ռեյխի» օդային նախարարության հավաք
ների դահլիճում հանդիսավոր կերպով
հռչակեց Գերմանիայի Դեմոկրատական
Հանրապետության ստեղծումը10: Ի տարբե
րություն ԳՖՀ-ի, ԳԴՀ տնտեսական զարգացման համար ընտրվեց ԽՍՀՄ հետ

պատերազմյան զարգացման մոդելը, հիմ-
քում ունենալով կոմունիստական և սո
ցիալ-դեմոկրատական գաղափարախոսության սկզբունքների համակցումը, որը
տարիների ընթացքում և ապա միա
վոր
ման գործընթացում ակնառու ցույց տվեց,
թե որքան է զիջում ազատ տնտեսական
զարգացման մոդելին, որով առաջնորդ
վում էին ԳՖՀ տնտեսությունն ու պետու
թյունն ընդհանրապես։
Ի սկզբանե, մեկնարկային պայմաններն

9 Маркова А.Н., Скворцова Е.М., Эрхард Л. Благосостояние для всех, Начала-пресс, 1991.
10 https://www.dw.com/ru/как-и-зачем-была-создана-гдр/
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րազմի հետևանքով անօգտագործելի մետաղի ջարդոնի էին վերածվել արդյու
նա
բերական սարքավորումների 45%-ը,
էներ
գետիկ հզորությունների 70%-ը և
գյուղատնտեսական տեխնիկայի 40%-ը:
Փաստորեն, նման բաժանման հե
տևան
քով ԳԴՀ-ն կտրվեց իրեն սնուցող
«պորտալարից»՝ ծանր արդյունաբե
րու
թյան, մետաղագործության և էլեկտրա
էներգիայի արտադրման ավանդական
կենտրոններից: Հետևապես՝ երկիրը հայտնըվեց մեկնարկային էականորեն թույլ

պայմաններում և տնտեսության զարգաց
ման առումով, դատապարտված էր երկու
պետությունների մրցապայքարում ան
ընդ-
հատ լինելու երկրորդը՝ ի սկզբանե ունե
նալով ԽՍՀՄ-ից կախյալ վիճակ։
Սակայն, երկու պետություններում էլ
ապրում էր նույն ժողովուրդը, և անգամ
դժվարին մեկնակետից, անհավատալի
ջանքերի գնով ու կարգապահ աշխատանքի շնորհիվ, ԳԴՀ-ն կարողացավ արա
գացված տեմպերով հաղթահարել առկա
դժվարությունները և չեզոքացնել իր տնտեսության գոյության առաջին տա
րիների
ամենավտանգավոր անհամամասնություն-
ները: Քաղաքական որոշումների արդյունքում, ԽՍՀՄ-ի կողմից ստացվող օժան
դակությունների հաշվին, վերստեղծվեցին
ամբողջ արդյունաբերական հզորու
թյուն
ները՝ ներառյալ հաստոցաշինությունը և
թեթև, մասնավորապես՝ տեքստիլ արդյունաբերության զգալի մասը: Հան
րայ
նաց
վեցին նացիստական վերնա
խավին ու
գործարարներին պատկանող շուրջ 4000
փոքր, միջին ու մեծ ձեռնարկություններ,
հողատարածքներ, որոնք հետագայում ժողովրդավարական բարեփոխումների ար
դյունքում կոոպերացիայի և ագրարային
տնտեսությունների ստեղծման հնարավո
րություն ընձեռեցին։ Սակայն, օբյեկ
տիվ
պատճառներով, հաշվի առնելով նաև հատուցման վճարի առաջաց
րած դժվա
րու
թյունները, արդեն 1950-ականների կեսե
րին սկսվեցին սոցիալական դժգոհությունները, որոնց կիզակետը դարձավ 1953 թ.
ամռանը Արևելյան Բեռլինի բանվորական
գործադուլը, որը սոցիալականից սահուն
կերպով վերաճեց քաղաքականի, ինչից
հետո ԳԴՀ իշխող ուժը 1954 թ.-ին հռչա
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օբյեկտիվորեն ու սուբյեկտիվորեն տար
բեր էին. դեռևս նախապատերազմյան
շր
ջանում Գերմանիայի արևելյան մասը՝
ԳԴՀ տարածքը, տնտեսապես թույլ զար
գա
ցած էր ու մեծապես կախում ուներ
արևմտյան մասից։ Դրան ավելացավ նաև
այն, որ պատերազմի ավարտից հետո,
որպես ռազմատուգանք և իրեն «հասա
նելիք» ռազմավար, ԽՍՀՄ-ը Արևելյան
Գերմանիայի տարածքում «քամեց» տնտե
սության և անգամ մշակույթի (օրինակ՝
Դրեզդենի թանգարանի անգնահատելի
հավաքածուն)՝ դեռևս չվնասված շարժա
կան գույքը, սկսած կահույքից, գրասեն
յակային միջոցներից, վերջացրած՝ արտադրական հզորություններով (մեքե
նասարքավորումներ, հոսքագծեր, ար
տադ
րա
կան գործիքներ) և տրանսպոր
տային
միջոցներով (նավատորմ, երկաթգծի շար-
ժակազմեր, ավտոտրանսպորտ՝ բեռնա
տարներ, ավտոբուսներ, մարդատար ավ
տոմեքենաներ, անգամ մոտոցիկլետներ
և հեծանիվներ)։ Այսինքն՝ երկու պետու
թյուններից մեկում՝ ԳՖՀ տարածքում, որը
համեմատաբար քիչ էր տուժել ավիահարվածներից ու հետևակի պատերազմական
գործողություններից, դեռևս 1948 թ.-ին
սկսեցին իրականացվել ներդրումների
տեսքով ակտիվ վերականգնողական աշխատանքներ, իսկ ԳԴՀ հատվածը պա
տերազմից հետո՝ «հատուցման» վճարի
«քողի տակ», ենթարկվեց դասական թա
լանի։ Ինչ վերաբերում է բուն հատուցման
վճարին, ապա անգլո-սաքսոնական հովա-
նավորության տակ գտնվող ԳՖՀ-ն, իրերի
անհասկանալի դասավորության պատ
ճառով, շուրջ 45 անգամ պակաս վճարեց
հատուցման գումարը, որը 1953 թ. դեկ
տեմբերի 31-ի դրությամբ կազմում էր 2.1
մլրդ գերմանական մարկ, իսկ ԳԴՀ-ի պա
րագայում դա 99.1 մլրդ էր։
Նախապատերազմյան Գերմանիայի
ա
րև
ելյան հատվածն իր արդյունաբերա
կան ու գյուղատնտեսական պահանջների
45%-ը ստանում էր արևմտյան մասից,
քանի որ երկրի հումքային բազան, մե
տա
ղագործական, էներգետիկ և ծանր
արդյունաբերությունը տեղակայված էին
հիմնականում Գերմանիայի արևմտ
յան
շրջաններում: Բացի այդ, ավերիչ պատե

91

/6
2020
ԱՇԽԱՐՀԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔՐՈՆԻԿՈՆ . ГЕОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХРОНИКА . GEOECONOMIC CHRONICLE .

92

կեց «նոր կուրսի» մասին11, որի հիմնական
նպատակներից մեկը բնակչության կեն
ցա
ղային պայմանների բարելավումն էր։
Այդ համատեքստում ԽՍՀՄ-ն ու Լեհաս
տանը «մեծահոգաբար» հրաժարվեցին
ԳԴՀ-ից հավաքագրել հատուցման վճարի
վերջին մասը, որը մոտ 2.5 մլրդ ԱՄՆ դո
լար էր։
Այդ պահից սկսած՝ ԽՍՀՄ իշխող վերնախավն ակնառու կերպով տեսնում էր

ԳԴՀ՝ որպես առանձին պետության զարգացման դժվարությունն ու անհեռանկարայնությունը և ցանկանում մնացած «խա-
ղացողներին» առաջարկել վերամիա
վոր
ման իրեն նպաստավոր տարբերակներ։
Մասնավորապես՝ 1954 թ. չորս հաղթած
տերությունների արտգործնախարարների
մասնակցությամբ Բեռլինում տեղի ունե
ցած խորհրդաժողովում12 ԽՍՀՄ-ը կրկին
բարձրաձայնեց ազատ ընտրությունների
միջոցով նոր ապառազմականացված
միասնական Գերմանիայի ստեղծման մա
սին13։ Սակայն, Հյուսիսատլանտյան ռազ
մաքաղաքական դաշինքն (ՆԱՏՕ)14 արդեն
սկսել էր ԳՖՀ-ն իր կազմում ներառելու
գործընթացը, որն ավարտվեց 1955 թ. մա-
յիսի 9-ին։ Դրան ի պատասխան, նույն
ամսին ԽՍՀՄ նախաձեռնությամբ ստեղծ
վեց «սոցճամբարի» երկրների ռազմաքա-
ղաքական դաշինքը՝ «Վարշավյան հա
պայմանագիր»15 անվանումով, որին միա
ցավ նաև ԳԴՀ-ն։
Այսպիսով՝ այս փուլում գերմանական
պետությունների վերամիավորումը, ըստ
էության, դուրս հանվեց Քառյակի օրակար
գից, իսկ երկու ճամբարների միջև էլ ավե
լի սրվող «սառը» հակամարտությունը շա
րունակեց քայքայիչ ազդեցություն գործել
ԳԴՀ տնտեսության վրա։ Մասնավո
րա-
պես՝ դա բացասաբար ներգործեց ԳԴՀ
մայրաքաղաք Արևելյան Բեռլինի պարա
գայում, որը, ըստ էության, բաց սահման
ներ ուներ Արևմտյան Բեռլինի հետ, ինչն
ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտե
սական առումով, խաթարում էր ԳԴՀ ան
վտանգ կենսագործունեությունը։ Բեռլինի
11
12
13
14
15

«բաց սահմանի» պատճառով ԳԴՀ կո
րուստները 1949–1961 թթ. կազմել էին շուրջ
120 միլիարդ մարկ: Նույն ժա
մա
նա
կա
հատվածում Բեռլինի արևմտյան հատվա-
ծով երկրից անօրինական կերպով արտա
գաղթեց մոտ 1,6 միլիոն մարդ։ Երկիրն
այդ բաց «պատուհա
նով» անվերադարձ
լքողների մածամասնությունը որակյալ ին
ժե
ներներ ու բժիշկներ էին, ուսուցիչներ,
դասախոսներ, մշակութային գործիչներ,
ի վերջո՝ հմուտ բանվորական աշխատ
ուժ, որոնց հեռանալը ոչ միայն քաղաքա
կան կամ տնտեսական, այլև բարոյահո
գեբանական հսկայական կորուստ էր
ԳԴՀ-ի համար: Այս անհավասար «սառը»
հակամարտությունը ստիպեց ԳԴՀ հովանավոր ԽՍՀՄ-ին գնալ կոշտ հակա
քայ
լերի, և 1961 թ., պետական սահմանի ան
վտանգության նկատառումն երից ելնելով,
կառուցվեց աշխարհին հայտնի Բեռլինի
պատը՝ ահռելի արտագաղթն ինչ-որ կերպ
կանգնեցնելու նպատակով։ Հետագա՝
1960-1970 թթ. ԳԴՀ տնտեսության զար
գացումն իր տրամաբանության մեջ ուներ
քաղաքական աննախադեպ մեծ ու խան-
գարիչ չափաբաժին, որն արդեն իսկ խարխըլում էր անկախ պետություն կառուցե
լու կարևոր սկզբունքը։ Ըստ 1968 թ. նոր
սահմանադրության՝ ԳԴՀ-ն հռչակվեց որ
պես «գերմանացի ազգի սոցիալիստական
պետություն», ինչն ուղղակի ցուցադրում էր
քաղաքական հզոր ճնշման առկայությունը։
Սակայն, պետության կորստի «գնացքն
արդեն կայարանից սկսել էր շարժվել»,
և 1970-ական թթ. սկզբին սկսվեց գեր
մանական երկու պետությունների երկխո
սության ժամանակաշրջանը։ «Հավասա
րը հավասարի պես» թվացյալ սկզբունքի
շղարշն ապահովելու նպատակով Արև
մուտքը ճանաչեց ԳԴՀ-ն՝ որպես երկխո
սության ինքնուրույն կողմ, և 1973 թ.-ին
երկիրը դարձավ ՄԱԿ-ի անդամ։
Ինչ խոսք, «սոցճամբարի» զարգաց
ման համատեքստում ԳԴՀ-ն, տնտեսու
թյան զարգացման առումով, առավել բա-
րե
նպաստ դիրքում էր և ուներ հաջո

Павлов Н.В., Внешняя политика ГДР (1949 – 1990) / Н.В. Павлов // MGIMO.ru. – 2012
https://www.un.am/up/library/International%20organizations%20Manual_arm.pdf
ԽՍՀՄ-ը նմանօրինակ ևս մեկ փորձ արել է 1959 թ.-ին, որը նույնպես անհաջողության է մատնվել ։
https://ru.wikipedia.org/wiki/ Список_государств_—_членов_НАТО/
https://hy.wikipedia.org/wiki/Վարշավայի պայմանագիր/

16 Այս եզրույթը սկսել է շրջանառվել Ուինսթոն Չերչիլի՝ 1946 թ. մարտի 5-ի ֆուլտոնյան հայտնի ելույթից հետո։ Չերչիլը
«երկաթե վարագույր» ասելով նկատի է ունեցել այն իրողությունը, որ կոմունիստական գաղափարախոսություն
որդեգրած երկրներում, բացառելով կապիտալիստական երկրների հետ ցանկացած ձևաչափով հաղորդակցումը,
սկսեցին կիրառվել քաղաքական, տեղեկատվական և սահմանային «կոշտ» արգելքներ։
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Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի «հսկո
ղությամբ», սկսեցին բանակցություններ
վարել Գերմանիայի միավորման խնդրի
կապակցությամբ։ ԳԴՀ-ից դուրս բերվեց
նրա գոյության երաշխավորի՝ ԽՍՀՄ զին-
ված ուժերի զորակազմը՝ Արևմտյան զո
րամիավորումը, իսկ 1990 թ. հոկտեմբերի
3-ին ուժի մեջ մտավ Գերմանիայի Դե
մոկրատական Հանրապետության և Գեր
մանիայի Ֆեդերատիվ Հանրապետու
թյան
միավորման մասին համաձայնագի
րը
(ստորագրվել էր նույն թվականի օգոստո
սի 31-ին)։
ԳԴՀ-ն, որպես պետություն, դադարեց
գոյություն ունենալ և, ըստ էության, «կլան-
վեց» աշխարհի ուժեղագույն պետություն
ներից մեկի՝ ԳՖՀ-ի կողմից։
Միավորված Գերմանիան անցումային
շատ կարճ ժամանակահատվածում ներ
դաշնակեցրեց օրենսդրական հակադիր
դաշտերը, օգտագործելով և միակցելով
երկու գերմանական պետությունների իրավական առումով հաջողված պատմությունները, պահպանելով գործադիր դաշ
տի
կառավարման արևմտագերմանական մոդելը, «լեգոյի» սկզբունքով համակ
ցելով
գիտության, առողջապահության, արդյունաբերության և այլ ոլորտների լավագույն
փորձերը։ Սակայն, այդ ամենով հանդերձ, երկար տարիներ պա
հանջվեցին,
որ երկիրը հաղթահարեր երկու պե
տու
թյունների միավորմամբ առաջացած՝ տարբեր հոգեկերտված
քով առնվազն երկու
սերնդի բարոյահոգեբանական ան
ջըր
պետը։
Այսօրվա Գերմանիան արդեն փակել
է Միավորման պատմության էջը և շա
րունակում է էական դերակատարում ունե-
նալ համաշխարհային տնտեսական քաղաքականության նորացվող սկզբունք
նե
րի մշակման, ստեղծման և գործնական կի
րառման տեսանելի ու անտեսանելի գործընթացներում՝ անվերապահորեն պահպա
նելով իր ամուր դիրքն ու կշիռը G7-ում և
աշխարհում։
Ստորև բերվող ցուցանիշները ասվածի
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ղություններ, բայց և այնպես, զիջում էր
ԳՖՀ-ին թե՛ իր զարգացման մակարդա
կով, թե՛ դրա տեմպերով, թե՛ ինքնավա
րությամբ, ինչը բացասաբար էր անդրադառնում այստեղ ապրող ու արարող ժողովրդի տրամադրության ու հոգեբա
նու
թյան վրա։
Միավորման գործընթաց
1980-ական թթ. միջնամասում ԽՍՀՄ
ղեկավար Միխայիլ Գորբաչովի հռչակած
Վերակառուցման քաղաքականությունն իրապես ճակատագրական նշանակություն
ունեցավ ԳԴՀ-ի համար։ Այդ ժամա
նակահատվածում գերմանական երկու պե-
տությունների միջև վերացան ուղևորու
թյունների տարաբնույթ սահմանափակումները, որից, ինչ խոսք, շահեցին ԳԴՀ-ում
ապրողները։ Թեև ԳԴՀ իշխանական
վերնախավի դժգոհություններին, արտա
գաղթի ակտիվ գործընթացը դարձավ
անշրջելի, և Արևելյան Գերմանիայի քա-
ղաքացիները սկսեցին «ներքևից» իրա-
կանացնել բարեփոխումների յուրօրինակ
գործընթաց։ 1989 թ.-ին քաղաքական անկայունությունը հասավ իր գագաթնա
կե
տին, ինչի խորհրդանիշը դարձավ համաշխարհային պատմության համար առանցքային իրադարձություններից մեկը՝ 1989 թ.
նոյեմբերի 9-ին Բեռլինի պատի խորհըր
դա
նշական փլուզումը, որը կանխորոշեց
նաև «երկաթե վարագույրի»16 վերացումը
և յուրօրինակ ազդակ հանդիսացավ ոչ
միայն ԳԴՀ, այլև կոմունիստական գաղա
փարախոսության հիմքով ստեղծված եվրո-
պական մի շարք երկրներում իրապես ժողովրդավարական շարժումների մեկնարկի համար։ ԳԴՀ-ում, այդպիսի շարժման
արդյունքում, հեռացավ սոցիալիստական
Գերմանիայի վերջին մոհիկանը՝ Էրիխ
Հո
նեկերը, սակայն ճգնաժամը դրանով
չհաղթահարվեց։
ԳԴՀ-ում արդեն գրվում էր սոցիալիզ
մի և, հետևաբար, պետության լիակա
տար պարտության վերջին էջը, որին զուգահեռ, գերմանական երկու պետությունները հայտնի քառյակի՝ ԽՍՀՄ-ի, ԱՄՆ-ի,
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խոսուն վկայությունն են։
XXI դարի երկրորդ տասնամյակի վերջ
նագծին Գերմանիայում արդյունաբե
րության մասնաբաժինը համախառն ավե

լացված արժեքի մեջ 22,9% է. այս ցու
ցա
նիշն ավելին է, քան G7-ի որևէ այլ
երկրում: Չինաստանից և ԱՄՆ-ից հետո
Գերմանիան երրորդն է արտահանող երկըրների շարքում և 2019 թ.-ին արտահա
նել է 1,327,6 մլրդ եվրոյի ապրանք: Ար
տահանման մասնաբաժինը կազմել է գրե
թե 40%, արդյունաբերության ոլորտում՝
ավելի քան 50%: Համախառն ներքին ար-
դյունքի (ՀՆԱ) համար արտաքին առևտ
րի կարևորության տեսան
կյունից, G7-ի
երկրների շարքում Գերմանիան ամենա
բաց ազգային տնտեսությունն է: Արտա
քին առևտրի քվոտան (ներմուծ
ման և
արտահանման հանրագու
մարը ՀՆԱ-ի
նկատմամբ) 84,4% է, իսկ ԱՄՆ-ում դա
ընդամենը 26,7% է: Ներկայիս Գեր
մա

նիայում աննախադեպ է փոքր և մի
ջին
ձեռնարկատիրության
մասնաբաժինը
տն
տեսության մեջ։ Այսպես՝ մինչև 500
աշխատակից ունեցող և տարեկան 50 մլն
եվրո շրջանառությամբ գործող ընկերու
թյունները կազմում են շուրջ 95%։ Հա
մաշխարհային արդյունաբերական տոնա
վաճառների և միջոցառումների 2/3-ը
տե
ղի է ունենում հենց այստեղ, երկիրը
մոտենում է լիարժեք զբաղվածության նի
շին։ Մասնավորապես՝ գործազուրկների
թիվը 2018-ի հունիսին 2.2 միլիոն էր, որը
միավորումից ի վեր ամենացածր ցու
ցա
նիշն է, իսկ միայն 5 գործատու՝ «Volkswagen»-ը, «Deutsche Post»-ը, «Schwarz-Gruppe»-ը, «Siemens»-ը, «Robert Bosch»-ը,
ամբողջ աշխարհում ապահովում է շուրջ
2.4 մլն մարդու զբաղվածություն։
Սա է այսօրվա միավորված Գերմա
նիան։
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Оккупированная Германия, полностью разгромленная во Второй мировой войне, после ее
окончания была разделена основными игроками мировой военно-политической арены, странами
выигравшими войну: СССР, США, Великобританией и Францией. Через четыре года, в 1949
году, в соответствии со своими стратегическими интересами, победители создали два немецких
государства - Федеративную Республику Германию и Германскую Демократическую Республику.
В результате, в качестве правопреемника довоенной Германии «родились» два государства с
совершенно противоположными полюсами государственной экономической политики, которые
по разным объективным и субъективным причинам имели разные стартовые позиции развития,
что в конечном итоге предопределило их место и роль как в европейском регионе, так и в мире. В
статье представлены особенности развития послевоенных экономик двух германских государств
и делается попытка выяснить, какие факторы повлияли на эти процессы, в результате чего
объединение Германии происходило не на равных правах, а по принципу поглощения.
Ключевые слова: Вторая мировая война, ФРГ, ГДР, план Маршалла,
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UNIFICATION AFTER 45 YEARS: THE STORY OF THE REBIRTH OF CRUSHINGLY DEFEATED
AND THEN DIVIDED GERMANY

Completely defeated in World War II and occupied Germany after the end of the war was divided
into two parts by the main players of the world military-political arena players, by the countries that
won the war: the USSR, the USA, Great Britain and France. Four years after the split, in 1949, in accordance with their strategic interests, the winners of the war created two German states: The Federal
Republic of Germany and The German Democratic Republic.
As a result, states with completely opposite state and economic poles were born, states which, for
many objective and subjective reasons, had different starting positions of development, which ultimately predetermined the place and the role of each of them both in the European region and in the world.
The paper presents the peculiarities of the development of post-war economies of the two German
states. Also an attempt is made to clarify what factors influenced these processes as a result of whichthe
unification of Germany was carried out not on an equal footing but on the principle of absorbing one
another.
Keywords:

		

World War II, The Federal Republic of Germany, The German Democratic
Republic, Marshall Plan, "Economic Miracle", Berlin Wall, Unification

95

ՀԱՅ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ

ԱՊՐԵՑԻՆՔ
ՄԵԿ ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԵՎՍ...
Ոչխարների բանակը, որ ղեկավարում է առյուծը, միշտ էլ հաղթում
է առյուծների բանակին, որ ղեկավարում է ոչխարը:
Նապոլեոն Բոնապարտ

Հիմնաբառեր. պետություն, ազգ, քաղաքակա		նություն, պատերազմ,
		խաղաղություն,
		հոգևոր-բարոյական աղետ

Յուրի
ՀՈՎԱԿԱՆՅԱՆ
Փիլիսոփայական
գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ
1976 թ. ավարտել է ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետը՝ «Փիլիսոփայություն» մասնագիտությամբ:
1987 թ. ստացել է փիլիսոփայական
գիտությունների թեկնածուի աստիճան, 1990 թ.՝ դոցենտի կոչում: 2019 թ. օգոստոսին նշանակվել է «Փիլիսոփայության և հայոց
պատմության» ամբիոնի վարիչի
պաշտոնակատար: Հեղինակ է 6
մենագրության և ավելի քան 30
գիտական հոդվածների:
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Պատերազմը սոցիական աղետ է, դժբախտու
թյունների և տառապանքի պատճառ: Սակայն, պա-
տերազմը նաև սոցիալական իրողություն է, որից
գրեթե հնարավոր չէ խուսափելը, որովհետև այն
պայմանավորված է տարբեր հանգամանքներով` քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, մշակութա
յին և այլն: Պատերազմը քաղաքականության գոր
ծիքն է, դրա շարունակությունը այլ միջոցներով։ Պատերազմը հատկապես աղետալի է պարտվող կողմի
համար, որովհետև քաղաքական, սոցիալա
կան և
տնտեսական ցնցումներից բացի, այն կարող է ունենալ նաև հոգևոր-բարոյական կործանարար ազդե
ցու
թյուն, որովհետև մեծ արհավիրք
ների, ցնցում
ների ենթարկված ժողովուրդները, հատկապես փոքր
ժողովուրդները, սկսում են տառապել հոգեկան ետ
ընթացով, հոգեպես խիստ ուժասպառվելով, ամեն ինչ
կորած են համարում և լքում են իրենց պատմական
առաքելությունը, համակերպվում իրենց վզին փա
թաթված քաղաքական ճակատագրին, դառնում են
քաղաքական հոռետես, մշակույթի տեսակետից անստեղծագործ, զզվելի անձնապաշտ, փոքրոգի ու
խորթ հասարակությանը և սկսում հետապնդել սոսկ
մեկ առօրեական նպատակ՝ իրենց սեփական հացն
ու հանգիստը…
Հեղինակը համոզված է, որ վաղ թե ուշ քրտնա
ջան աշխատանքի և բարեկամ երկրների ու ժողո-
վուրդների աջակցությամբ, կկարողանանք կարգա
վորել տնտեսությունը, քաղաքական հարաբերու
թյունները, կյանքը կվերադառնա իր բնականոն ըն-
թացքին…, սակայն, դժվարը հայ մարդու ապրած
հոգևոր-բարոյական աղետի հետևանքների հաղթա
հարումն է…

1
2
3
⁴

К.Поппер, Открытое общество и его враги, т. 2, с. 79.
Философский энциклопедический словарь, с. 88.
Дынник М.А., Диалектика Гераклита, М., 1929, с. 131-132:
«Արմենիա», 1908, էջ 275:
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թյունն ավելի ամբողջական և անընդունե
լի կդառնա՝ անկախ հետապնդվող նպատակների ազնվությունից, բնութագրում
ներից, ակնկալվող արդյունքներից, իրապրեցինք մեկ պատերազմ կան ելքից։ Ինչպես Թո
մաս Մանն է գեևս, բայց ոչ վերջինը… Կ. ղեցիկ ձևով բնութագրում, պատերազմը
Պոպերը Հեգելին մեղադրում էր «ժա վախկոտ փախուստ է խաղաղ ժամանակ
մա
նակակից ֆաշիզմի» գաղափարները ների հիմնախնդիրներից:
քաջարե
լելու մեջ՝ հիմք ընդունելով պե
Որոշ մտածողներ պատերազմը բնորո
տության և ազգի մասին նրա ըմբռնում շում են որպես բնական անհրաժեշտու
ները: Հեգելի կարծիքով, ոչ բոլոր ազգերը թյուն, պայքար ու կռիվ: Այդ կարծիքին էր
կարող են պետություն ստեղծել, հետևա- նաև հույն փիլիսոփա Հերակլիտեսը՝ պաբար` ա) միայն բարձրագույն ռասան է ըն- տերազմը համարելով ամեն ինչի հայրը.
դունակ պետություն ստեղծելու, բ) պետու- «Պատերազմը հայրն է ամեն ինչի և ամեն
թյունը կարող է գոյություն ունենալ՝ միայն ինչի թագավորը: Նա մեկին աստված է
իրեն հակադրելով ուրիշ պետությունների: դարձրել, մյուսին` մարդ, մեկին՝ ստրուկ,
Այսինքն, ըստ Հեգելի, այնտեղ, որտեղ կա իսկ մյուսին` ազատ: Պետք է իմանալ, որ
պետություն, կա նաև սահման, իսկ այն- պատերազմը համընդհանուր է և արդա
տեղ, որտեղ կա սահման, կան նաև բա- րությունը` պայքար, և որ ամեն ինչ առա
ժանում և թշնամանք: Որպեսզի պետու- ջանում է պայքարի միջոցով և անհրաժեշ
թյունները կարողանան պաշտպանել իրենց տաբար»3: Համանման տեսակետներ էին
սահմանները, նույնն է` թե իրենց պետա շրջանառում նաև հայ քաղաքական մտքի
կանությունն ու անկախությունը, իրենց հա- որոշ ներկայացուցիչներ: Առաջին հայկա
րաբերությունները պետք է պարզեն պա կան կուսակցության հիմնադիր Մկրտիչ
տերազմների միջոցով: Իզուր չէ, որ Գ. ֆոն Փորթուգալյանը (1848-1921) համոզված
Տրայտչկեն համոզված պնդում էր. «Պա- էր, որ «ով կապրի կամ կուզէ ապրիլ, պիտի
տերազմը ոչ միայն գործնական, այլև տե- կռուի: Կեանքը կռիւ մ'է արդէն. գոյութեան
սական անհրաժեշտություն է, տրամաբա կռիւը մարդ ծնած օրէն կը սկսի և մինչեւ
նության պահանջ: Պետության հասկացու մահը կը շարունակէ: Կռուելէ դադրիլը
թյունն ինքնին ենթադրում է պատերազմի մեռիլ է»4:
Պատերազմի ամենահայտնի սահմա
հասկացության առկայություն, քանի որ
պետության էությունն իշխանությունն է»1: նումն երից մեկը համարվում է պրուսական
Պատմագրության մեջ ամրագրված է, որ բանակի գեներալ, ռազմարվեստի տեսա
մ.թ.ա. 3600 թ.-ից մինչև մ.թ. 1980 թ. (այ բան և պատմաբան Կարլ Կլաուզևիցի «բասինքն` մոտավորապես 5600 տարի) տեղի նաձևը». «Պատերազմը քաղաքականուեն ունեցել մոտավորապես 14550 մեծ և թյան գործիքն է, դրա շարունակությունը
փոքր պատերազմներ, որոնց ընթացքում բռնի (այլ) միջոցներով։ Իսկ գլխավոր բնուղաքա
զոհվել կամ սովից ու համաճարակներից թագծերով պատերազմը հենց քա
նությունն է` «գրիչը փոխարինելով
մահացել է 3,6 մլրդ մարդ2 (սա, անկասկած, կա
մոտավոր թիվ է): Իսկ եթե նկատի առնենք սրով», որի նպատակն է ստիպել հակա
նաև այն հանգամանքը, որ մահացողները ռակորդին կատարել մեր կամքը»5։ Գարե
բացառապես երիտասարդներն էին, քանի գին Նժդեհն էլ, իր հերթին, համոզիչ կեր-
որ. «Ծերունիները հայտարարում են պա- պով պնդում էր. «Պատերազմներն են օրո
տերազմ, իսկ երիտասարդները գնում են րել մարդկութեան մանկութիւնը եւ ո՛չ խա
մեռնելու» (Հերբերտ Հուվեր, ԱՄՆ 31-րդ ղաղութիւնը, որը ոչ թէ բնական վիճակ է
նախագահ), երևույթի ող
բերգականու եղել, այլ` պատերազմների միջև կարճատեւ
Մենք պարտավոր ենք դա անել, պար
տավոր ենք հաղթահարել ինքներս մեզ և «եր
բե'ք, երբե'ք չհանձնվենք»…
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դադար միայն։ Պատերազմ է անվերջ, եւ
եթէ երբեմն ժողովուրդները կռվադաշտում
չեն, ապա նրանք զօրանոցներում են, ուր
խելայեղօրէն պատրաստւում են նորանոր
բախումների համար»6: Իսկ Ալեքսանդր
Սուվորովն ասում էր, թե պատերազմն
ավարտվում է միայն այն ժամանակ, երբ
հուղարկավորվում է վերջին զինվորը:
XVIII դարի ֆրանսիացի ճանապարհորդ
Պիտտոն դը Տուրնըֆորը հայերի մասին
գրում է. «Հայերը աշխարհիս լաւագոյն
մարդիկ են, ազնիւ, քաղաքաւարի եւ չա
փազանց ողջամիտ: Ես նրանց երջանիկ կը
համարեի զենքի անվարժ լինելու համար,
եթէ անհրաժեշտ չլիներ երբեմնապէս զենք
գործածել. որովհետեւ դա միակ միջոցն է
խուսափելու մարդկանց անգթութիւնից»7:
Սակայն, եթե անգամ ընդունում ենք, որ
հա
յերն աշխարհիս լավագոյն մարդիկ
են, Դարվինի «բնաշրջման» (էվոլյուցիոն)
օրենքը ցույց է տալիս, որ ոչ թե «ամենա
լաւը, այլ ամենայարմարն է որ կ'ապրի», և
«կը ցաւինք ըսելու, որ Հայը «ամենալաւը»
եղած է, սակայն տիրող միջավայրին հա
մար «ամենայարմարը» եղած չէ»: «Մեր
դրկիցները բարբարոս ու հովվական, իսկ
մենք` հաստատված եւ քաղաքակիրթ, մեր
հարեւանները ռազմատենչ, իսկ մենք խա
ղաղ ու ինքնապաշտպան: Նրանք հեթա
նոս խավարի մէջ խարխափող, իսկ մենք`
քրիստոնեական վսեմ գաղափարներով
թռիչք ապրող: Միւուս ցեղերը երկիրը
կ'ապրէին, իսկ մենք` երկինքը: Անոնք ցեղն
ու ազգը կը քարոզէին, իսկ մենք` մարդկութիւնը: Անոնք ցեղային ռազմական Աս
տուծոյն կը հաւատային, իսկ մենք` Տիե
զերական ու Սիրոյ Աստուծոյն. անոնք աչքի
տեղ աչք կը հատուցանէին, իսկ մենք` մեզ
կողոպտողին մեր վերարկուն ալ կը ձգէ
ինք: Անոնք Մովսիսական օրէնքն ու Հին
Ուխտը կը կիրարկէին, իսկ մենք` Քրիս
տոնէական ու Սիրոյ Ավետարանը: Անոնք
կ'ապտակէին, իսկ մենք` կ'աղօթէինք»8,գրում է ամերիկահայ փիլիսոփա և հոգե
բան Հակոբ Պողոսյանը: Եվ դա հիմնա
կանում այն պատճառով, որ մենք` ազգովի,
5
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ճիշտ չենք հասկացել «Աստվածաշունչը»՝
հետևելով միայն Նոր կտակարանին և ան
տեսելով Հին կտակարանի «ուժապաշտ»
պատվիրանները, չգիտակցելով այն հանգամանքը, որ Հիսուսի պատ
վի
րանները
կատարելու համար անհրաժեշտ է լինել Հի
սուսի չափ հզոր…Մենք համառորեն ինչպես ուրիշներին, այնպես էլ մեզ ցանկա
ցել ենք ապացուցել, որ միայն ժանիքա
վորներն ու գիշատիչները չեն, որ կոչված
են հավերժելու, որ կարող են հավեր
ժել
նաև այն ժողովուրդները, որոնք հրաժարվել են պատերազմների վայրի բնազդ
ներից։ Մենք անտեսել ենք այն ճշմարտու
թյունը, որ խաղաղապաշտ և անարի ժողո
վուրդները տկարանում են, դառնալով
որսը նրանց, ովքեր դավանում են պատե
րազմի աստծուն, որոնց ուժն աճում և ծա-
վալվում է անդիմադրելիորեն… Եվ հեն
վելով մեր պատմության, մեր մտածողության, մեր կենսակերպի և օտար ճանա
պարհորդների վկայությունների վրա՝ մի
առանձնակի գոհունակությամբ և բավա
րարվածությամբ ենք ընդգծում, որ մեր
բոլոր պատերազմները եղել են միայն ու
միայն «պաշտպանողական» բնույթի, դրա
տակ ավելի շատ հասկանալով միայն բառի
լեզվաբանական, այլ ոչ փիլիսոփայական
իմաստը, քանի որ, փիլիսոփայության տես-
անկյունից, պատերազմները չեն կարող
լինել «պաշտպանողական» կամ «ար
դա
րացի»: Անդրադառնալով պատերազմնե
րի բնույթին՝ Գ. Նժդեհը հարցնում է՝ ինչ
է արդարացի կամ անարդարացի պատե
րազմը, ով է որոշում դա, կան, արդյոք
որոշակի չափորոշիչներ նման տարան
ջատման համար, երբ մեկը հարձակվում
է, իսկ մյուսը` պաշտպանվում, և ով է
այդ երկուսից մեղավորը և ով՝ անմեղը.
«Եւ ոչ մէկը, իրաւունք ունեն երկուսն էլ,
պատերազմն արդար է երկուսի համար
էլ, - ասում է ֆրանսիացին: - Ես սիրում
եմ թղթախաղում տանողին, ինչպէս եւ
կռւում յաղթողին,- ասում է անգլիացին:
- Եթէ մեզ համար օգտակար է, ուրեմն և
կարելի է,- ասում է գերմանացին: -Կամ

Կ. Ֆ. Գ. Կլաուզևիցի բանաձևը քաղաքականության և պատերազմի վերաբերյալ, http://agoraarmenia.blogspot.
com/2012/06/blog-post.html
⁶ Գ.Նժդեհ, Հատընտիր, էջ 32:
7 Ըստ Մ. Վարանդեանի, Հայկական շարժման նախապատմութիւնը, էջ 140:
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դեմ, և իջավ հարվածը Արտաշիսի սրտին,
երբոր անիկա Աթենքի հրաշակերտ տա
ճա
րաց մեջ կպտտցներ հաղթող աչվնե
րը»11: Ալիշանը չի փառաբանում իր հզոր
և աշխարհակալ թագավորին, քանի որ
հային օտար է աշխարհակալության զգա
ցումը: Անդրադառնալով այդ խնդրին՝ մեր
փիլիսոփայական մշակույթի երախտա
վորներից Մկրտիչ Սմբատ Գաբրիելյանը
գրում է. «Մեր ցեղին կպակսեր աշխար
հակալութեան եռանդն ու խիզախ ոգին,
որ յանդուգն քայլեր առնելու կը մղեր ժողովուրդ մը»12: Նրա կարծիքով, նման կենսա
ձևը պայմանավորված էր Հայկական
բարձրավանդակի առանձնահատկություններով. «Հայաստանի լեռնային հանգա
ման
քը թեպետ ինքնապաշտպանութեան
յարմար, բայց միացեալ ուժերով յարձա
կողական գործունեութեանց և աշխարհա
կալական ձեռնարկներու նպաստաւոր
չէր»: Այս հանգամանքն օգտագործելով՝
յուրաքանչյուր նախարարություն «գրաւած
էր գաւառ մը և կը նկատեր զայն իր պզ
տիկ տերութիւնը, ու չէր ուզեր այդ նեղ
սահմանէն անդին իր ցեղակիցներով գոր-
ծակցիլ ազգային նպատակի մը համար»13...
Այս տեսակետը զարգացնում է նաև
Չարլզ Էլիոտն իր «Ժամանակակից Թուր
քիան» աշխատության մեջ, որտեղ, անդրա
դառնալով հայերին, գրում է. «Անոնք ցեղ
մըն են, որ խիստ քիչ յարմարութիւն և կամ
հանճար ունին պետութիւն կառուցելու
մէջ: Այս կիրքին պակասը թրքական յաղ
թութիւններուն վերագրելի չեն, ինչու որ
անկէ շատ առաջ ալ հայերը ապացուցեցին
թէ պետութիւն մը չեն կրնար պահել:
Անոնք մշտական անմիաբանութիւններով
բաժանուած լինելով` ստրուկները դարձան
յաջորդաբար Պարթեւներուն, Հռոմեացի
ներուն, Պարսիկներուն և Յոյներուն: Ասի
կա մասսամբ արդիւնք է իրենց երկրին
աշխարհագրական դիրքին: Բայց վերջա
պէս այդ դիրքին համար ալ իրենք են
պատասխանատուն»։ Այո՛, հայերը ժամանակին կարող էին գրավել ինչպես Կ. Պո
լիսը, այնպես էլ Կովկասյան լեռնաշղթան։
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բոլորի բարեկամը, կամ բոլորի թշնամին,ասում է ամերիկացին: Եւ որովհետեւ հնարաւոր չէ բոլորի բարեկամը լինել, նա գործնականում մնում է բոլորի թշնամին»9:
Այդպես են մտածում ուրիշները, մինչդեռ
մենք անուղղելի ենք նաև պատե
րազմի
և խաղաղության մեր ըմբռնումներում...
Անտեսելով բնական օրենքնե
րը, որպես
պաշտպանվող և խաղաղապաշտ ազգ, մեր
կենսաձևին համապատասխան` ձևավորել
ենք նաև նույնպիսի գաղա
փարախո
սու
թյան, կրթության, դաստիա
րակության
որակներ, գերագույն խնդիր դարձնելով
մեր տան, մեր կենսատարածքի պաշտպա
նությունը, առանց մտահոգվելու, որ նման
գաղափարախոսությունն ու քաղաքա
կա
նությունը, ի վերջո, մեր տունն է դարձնում
հայրենիք և մեր տան սահմանները` հայ
րենիքի սահմաններ, փոխարենը՝ մեր հայրենիքը մեր տունը դարձնելու, իսկ մեր
հայրենիքի սահմանները՝ մեր տան սահ
մաններ: Եվ այս տեսանկյունից, երիցս
իրա
վացի է Գ. Նժդեհը, երբ ասում է.
«Կ’ողբամ հայրենասիրութիւնը այն ընտա
նիքների, որոնք հոգեւոր Հայրենիքի ման
րանկարը չեն»10:
Այս վերաբերմունքը նոր չէ հայկական
գիտակցության և մշակույթի մեջ: XIX
դա
րի «Մեծագույն Հայ» տիտղոսին արժանացած Ղևոնդ Ալիշանը, խոսելով Ար
տաշես Պարթևի նվաճումների մասին, ոչ
միայն չի փառաբանում այդ հզոր աշխարհակալին, այլև պարսավում է նրան, ում
«հպարտ և փառասեր» սրտին Հայաստանի
ընդարձակ սահմանները շատ նեղ էին
թվացել, և նա, տիրելով պարսիկներին
Արևելքում, ցանկացել էր տիրել նաև Հու
նաստանն Արևմուտքում, իսկ երբ «կարգը
Հռովմա եկավ», բախտը չժպտաց, որով
հետև «հայ ազգը հանիրավի օտարի ար
յուն թափելու համար եղած չէ: Զզվեցավ
այն անգութ փառքեն, զզվեցավ օտար
հողե, հիշեց իր հայրենի հողն և ջուրն և
տեսնելով, որ բռնավորի մը ձեռք ուրիշի
բռնավոր ըլլալու գործիք մը եղած է, քաշեց
բարկութեան ատեն սուրը իր թագավորին
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«Ազգ մը, որ այդ երկու անառիկ ամրոց
ներուն կը տիրանար` անպայման հզոր
ազգ մը լինելու էր»14,- ասում է Էլիոտը:
Մինչդեռ հայերը չգրավեցին ո՛չ Կ. Պո
լիսը և ո՛չ էլ Կովկասյան լեռնաշղթան, ինչը,
ամենայն հավանականությամբ, պայմա-
նավորված էր ոչ միայն կամ ոչ այն
քան
հայրենի երկրի հանդեպ ունեցած խորհըրդապաշտական (միստիկ) սիրով ու վերաբերմունքով, որքան աշխարհաքաղա-
քական փիլիսոփայության չիմացությամբ:
Անկասկած, ճշմարիտ է այն միտքը, որ
պատմությունը «եթե»-ներով չի կառուց
վում, բայց և ճշմարիտ է այն, որ «Կ.Պոլսոյ
իշխողը ամբողջ տիեզերքին ճշմարիտ
իշխանն է»։ Համենայն դեպս, այդ կար
ծի
քին էր ոչ միայն Պետրոս Առաջինը15,
այլև Նապոլեոն Բոնապարտը. «Ես կա
րող էի բաժանել թիւրք կայսրութիւնը Ռուսաստանի հետ. այդ մասին մի քանի
ան
գամ խոսք է եղել մեր մէջ, և Պոլիսը
միշտ փրկել է Թիւրքին… Դա չափազանց
արժէքաւոր մի բանալի է. Պոլիսը ինքնին
արժէ մի ամբողջ կայսրութիւն. ով որ տիրե
նրան, կը կառավարէ ողջ աշխարհը»16:
Անկախ պատերազմի հանդեպ մեր
ունեցած վերաբերմունքից, այն գոյություն
ունի որպես սոցիալական իրողություն,
որից գրեթե հնարավոր չէ խուսափել՝ պայ
մանավորված տարբեր հանգամանքնե
րով` քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, մշակութային և այլն: Հետևաբար՝
անհրաժեշտ է իրատեսորեն նայել պա
տերազմի և խաղաղության փոխհարաբե
րության խնդրին: «Մեր ժողովուրդը ոչ
միայն պատերազմի եւ խաղաղութեան մա-
սին սխալ ըմբռնում ունի, այլեւ անուղղայ
է իր անփութութեան մէջ` դէպ սեփական
գոյութիւնը, զուրկ խրատւելու եւ հրահան-
գւելու ընդունակութիւնից, անկարող ըմ
բռնելու մի տարրական ճշմարտութիւն, թէ
խաղաղապաշտ եւ անարի ժողովուրդները
պատերազմից անհամե
մատօրէն աւելի
են տուժում»17,- գրում է Գ. Նժդեհը: Դա
չի նշանակում, որ չենք ընդունում խա14
15
16
17
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19

ղաղության անհրաժեշտությունը: Դա նշանակում է, որ խաղաղության ամենակարճ և
միակ ճանապարհը պատերազմին պատ
րաստ լինելն է: Խաղաղապաշտ և անարի
ժողովուրդները տկարանում են և դառնում
որսը նրանց, որոնց ուժն աճում է և ծա
վալվում անդիմադրելիորեն: Հայը, որն իր
պատմության ընթացքում նշանավորվել է
իր քաջագործություններով և արիությամբ
և դեռևս Հռոմի բանաստեղծների կողմից
«այլաբանվել» որպես «վագրային» և «կա
մուրջներ չհանդուրժող», որի «զինուորա
կան բարոյականը յենւում էր «սրբութեան
ուխտի» վրայ, դեռ Ե դարից առաջ էլ
պատգամում էր. «Քաջութեամբ մեռցուք
ի վերայ աշխարհիս մեր եւ ի վերայ ազգիս
մեր»18:
Քրիստոնեությունը որպես պետա
կան
կրոն ընդունելուց հետո պատերազ
մի և
խաղաղության հանդեպ մեր ըմբռնում
ներն արմատապես փոխվեցին, թեև ինչպես Աստվածաշնչում, այնպես էլ նոր
կտա
կարանային մյուս գրքերում անպա
տասխանատու խաղաղասիրության՝ պա
ցիֆիզմի դրսևորում չկա: Պատերազմն
ընդունվում է որպես կյանքի բնական
երևույթ և երկրային կյանքի մեղք. «Սակայն
երբ լսէք պատերազմների մասին կամ
պատերազմների լուրեր, տագնապահար
չլինէք, որովհետեւ այդ պէտք է լինի, բայց
դեռ վախճանը չէ: Ազգ ազգի դէմ պիտի
ելնի եւ թագաւորութիւն` թագաւորութեան
դէմ» (Մարկոսի ավետարան, 13:7-8):
Ինչպես իրավացիորեն նկատում է Հ.
Ասատրյանը, «իբրեւ աշխարհային ցաւի
փիլիսոփայութիւն` քրիստոնէական վար
դապետութիւնը պատշաճում էր հայկական
տառապապաշտ ոգուն, որով` նոր կրօնը
մեր ցեղի հոգեկան կենտրոնացման ընդունակութեան շնորհիւ, կարճ ժամանակում,
կարող էր դառնալ ժողովրդական հոգե
բանութիւն: Այդպէս էլ եղաւ»19: Եվ թվում
էր, թե քրիստոնեական ճշմարիտ ոգով
դաս
տիարակված մարդը պետք է պատ
րաստ լիներ չարին չարությամբ պատաս

Ըստ` Յ.Պ.Պողոսեան, Ներածութիւն հայ հոգեբանութեան, էջ 423:
Վարանդեան Մ., Հայկական շարժման նախապատմութիւնը, հ. 2, էջ 185:
Նույն տեղում, էջ 191:
Գ.Նժդեհ, Հատընտիր, էջ 60:
Հ.Ասատրեան, Հատընտիր, Եր., 2004, էջ 186:
Հ. Ասատրեան, Հատընտիր, Եր., 2004, էջ 69:
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20 Գ.Նժդեհ, Հատընտիր, էջ 35:
21 Շ.Նաթալի, Թուրքերը և մենք, էջ 194։
22 Ահարոնեան Ա. Հայրենիքիս համար, Պոսթըն, 1920, էջ 13:

այդ օրերին նրանք զգուշորեն շոշափում
էին համաշխարհային հանրույթի և գեր
տերությունների զգոնությունը… Անսպա
սելի՞ էր: Իհարկե, ո'չ: Դա ընդամենը մեկ
անգամ ևս մեզ հուշում է, որ հնարավոր
առճակատումը, վաղ թե ուշ, լինելու է, հե
տևաբար՝ հարկավոր է պատրաստվել ոչ
միայն տեխնիկապես, դիվանագիտորեն,
այլև հոգեբանորեն, և անհրաժեշտության
դեպքում, ինչպես նկատում է Շահան Նա
թալին, պետք է կռվել «մեր ակռաներով
անգամ», եթե ուզում ենք ապրել որպես
մարդ21:
Մինչդեռ մենք, որ Ավետիս Ահարոնյանի
տիպուկ բնութագրմամբ՝ «Ազգ էինք մանուկ
հաւատով դէպի յաւիտենական արեւը»22
(ցավոք, այդպիսին ենք մնացել ցայ
սօր),
և մեր գոյության ավելի քան հինգ հազար
տարիների ընթացքում ամենից շատ մերժել ենք պատերազմներն ու բռնությունը,
լուծ չենք դրել ուրիշների վզին և չենք
հանդուրժել լուծը բռնակալների, կյանքից
առավել սիրելով ազատությունը, ապրե
ցինք ևս մեկ պատերազմ և ... պարտ
վեցինք: Քաղաքական, սոցիալական և
տնտեսական ցնցումներից բացի, այս պար
տությունը կարող է ունենալ նաև հոգևորբարոյական կործանարար ազդեցություն,
որն իր ամբողջ ընդգրկումով ու խորու
թյամբ այսօր նույնիսկ ուրվագծել հնա
րավոր չէ: «Գիտական հոգեբանու
թյունը
վաղուց է ապացուցել, որ աղետներ տե
սած և մեծ արհավիրքների, ցնցումների
ենթարկված ժողովուրդները, հատկա
պես փոքր ժողովուրդները, սկսում են
տա
ռապել հոգեկան հետընթացով, որն
արտահայտվում է պարտվողականության
տարբեր դրսևորումների ձեւով: Աղետի ենթարկվածը, հոգեպես խիստ ուժասպառ
վելով, ամեն ինչ կորած է համարում. լքում
է իր պատմական առաքելու
թյունը, կրա
վորաբար եւ հնազանդորեն համա
կերպ
վում իր վզին փաթաթված քաղաքական
ճակատագրին: Նախ և առաջ նրան պա
տում է թերարժեքության տանջալից զգացումը, որի պատճառով դառնում է քաղա
քական հոռետես, մշակույթի տեսակետից
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խանելու, ինչպես ուսուցանում էր Լեռան
Քարոզը. «Աչքի փոխարէն` աչք եւ ատա
մի փոխարէն` ատամ»: Մինչդեռ Հայը
ճիշտ չընկալեց քրիստոնեությունը և Հին
կտակարանի ճշմարտությունները չյու
րաց
րած` որդեգրեց Նոր կտակարանի
«չարին հակառակ չկանգնելու», «թշնա
մուն սիրելու», կարեկցության և հանդուր
ժողության պատվիրանները. «Իսկ ես ձեզ
ասում եմ. չարին հակառակ մի' կանգ
նիր. այլ եթէ մէկը կամենայ քեզ բռնադատել եւ քո շապիկն առնել, նրան քո
բաճկոնն էլ թող» (Մատթեոսի, 5; 39-40):
Եվ մենք մեր հետքրիստոնեական պատ
մության շրջանում ոչ միայն մեր «շապիկն
ու բաճկոնը» թողեցինք մեզ «բռնադատողին», այլև մեր Տունն ու Հայրե
նիքը և
այսօր էլ կանգնած ենք մեր պատմական
հայրենիքից պահպանված 1/10-ի կորըստյան սպառնալիքի առաջ… Հայ-թուրք հա-
կասությունն այսօր էլ լուծված չէ: Թրքությունը «երկաթե օղակ» է քաշել Հայաստանի Հանրապետության շուրջ, բնակա
նաբար, ինչքան էլ որ ցանկանանք խու
սափել հնարավոր առճակատումից և խաղաղասիրության երդումներ տանք, հրաժարվելով նույնիսկ Հայ դատից, պահան
ջատիրությունից, ցեղասպանության ճա
նա
չումից, միևնույն է, Թուրքիան ունի
իր խնդիրները, որոնց իրագործման ճա
նապարհին կանգնած են Հայաստանի
Հանրապետությունն ու հայ ժողովուրդը,
հետևաբար՝ «մեր ժողովրդին վիճակված
է մի օր կենաց ու մահու կռիւ մղելու հա
միսլամ երկրների` մեր վրայով իրար միա
նալու ձգտման հետ»20,- գրում է Գ. Նժդեհը:
Թշնամին այսօր հսկում է ոչ միայն «գերեզմանացած» Արևմտա-հայաստանի, այլև
Հայաստանի Հանրապետության խաղաղությունը, որն ամեն րոպե կարող է խան
գարվել (ու թե մինչ այս պահը դա չի
իրագործվել, նշանակում է` պահը նպաս
տավոր չի համարվել):
Արցախյան պատերազմը ցույց տվեց, որ
Թուրքիան և թրքությունը չեն հրաժարվել
«համաթուրանականության» իրենց ծրա
գրից, և դրանով է պայմանավորված, որ
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անստեղծագործ: Հոգեպես նա դառնում
է անիշխան, ժխտելով ամեն մի արժեք,
հեղինակություն, իշխանություն, դառնում
է զզվելի անձնապաշտ, փոքրոգի ու խորթ
հասարակությանը և սկսում հետապնդել
սոսկ մեկ առօրեական նպատակ – իր սե
փական հացն ու հանգիստը»,- գրում է
Գարեգին Նժդեհը23:
Դժվարությամբ, սակայն, ուզում եմ հա
վատալ, որ մեր քրտնաջան աշխատանքի
և բարեկամ երկրների ու ժողովուրդների
աջակցությամբ որոշ ժամանակ անց կկա
րողանանք կարգավորել տնտե
սությունը,
քաղաքական հարաբերությունները՝ կյան
քը վերադարձնելով իր բնականոն ըն
թաց
քին։ Բայց կկարողանա՞նք, արդյոք,
հաղթահարել հայ մարդու ապրած հոգևորբարոյական աղետի հետևանքները, կկա
րողանա՞նք առանց ամոթի զգացումի,
առանց ատելության ու մեղադրանքի` նայել իրար, մեր երեխաների ու մայրերի աչ
քե
րի մեջ... Կկարողանա՞նք, արդյոք, նե-

 ել ինքներս մեզ` մեր քաղաքական ընտր
րության համար…
Հոդվածս ամփոփեմ XX դարի մեծա
գույն քաղաքագետ և ռազմագետ Ուինս-
թոն Չերչիլի նշանավոր դարձած մեկ արտահայտությամբ: Բայց մինչ այդ՝ նախա
պատմությունը։ Կյանքի վերջին տարիներին անգլիական մի համալսարան Չերչի
լին հրավիրեց դասախոսություն կարդալու:
Անգլիայի տարբեր շրջան
ներից բազմա
թիվ մարդիկ եկել էին ներկա գտնվելու
այդ մեծ իրադարձու
թյանը, տեսնելու և
լսելու իրենց ամենամեծ հայրենակցին:
Չերչիլն այդ օրն արտասանեց իր ամբողջ
կյանքի կենսափորձով խտացված ամե
նա
նշանավոր իմաստասիրական խոսքը:
Դանդաղորեն մոտենալով բարձրախոսին՝
նա ասաց. «Երբե'ք, երբե'ք, երբե'ք մի
հանձնվեք», ապա դարձյալ նստեց: Այն,
ինչ ասվելու էր, ասվեց. «Երբե'ք, երբե'ք,
երբե'ք մի հանձնվեք»...

23 Գ. Նժդեհ, Հատընտիր, էջ 312:
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Война - это социальная катастрофа, причина несчастий и страданий. Однако война - это также
социальная реальность, избежать которую практически невозможно, поскольку она обусловлена
различными обстоятельствами: политическими, экономическими, социальными, культурными
и т. д. Война - это инструмент политики, еще один способ ее проявления. Война особенно
ката
стро
фична для проигравшей стороны, потому что, помимо политических, социальных и
экономических потрясений, она также может иметь морально-нравственное деструктивное
влияние. Народы, подвергшиеся большим бедствиям и потрясениям, особенно малые страны,
морально регрессируют. Будучи истощенными духовно, они свыкаются с потерей, оставляя
свою историческую миссию, приспосабливаются к навязанной политической судьбе, становятся
пассивными политически и творчески, невыносимо эгоистичными, мелочными, чуждыми
обществу и начинают преследовать единственную обыденную цель - питание и отдых ...
Автор убежден, что рано или поздно, проделав тяжёлый труд, при поддержке дружественных
стран и народов, мы сможем стабилизировать экономику, политические отношения, жизнь
вернется в привычное русло…, однако труднее всего будет преодолеть последствия испытанной
армянским народом духовно-нравственное катастрофы… Но мы должны это сделать, мы обязаны
преодолеть себя и «никогда, никогда не сдаваться»…
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WE HAVE SURVIVED ANOTHER WAR...

War is a social catastrophe, a cause of misfortunes and sufferings. However, war is also a social reality, which is almost impossible to avoid, because it is conditioned by various circumstances: political,
economic, social, cultural, etc. War is the tool of politics, its continuation by other means.
War is especially catastrophic for the losing side, as besides political, social and economic shocks, it
can also have a destructive spiritual-moral impact. A nation who has been subjected to great disasters
and shocks, especially small nations, begin to suffer mental regression. Being spiritually exhausted, it
considers everything lost, leaves its historical mission, adapts to the forced political destiny, becomes
politically pessimistic, culturally uncreative, disgustingly selfish, biased and ignorant to the society. The
nation starts to follow one and only daily goal: daily meal and rest...
The author is convinced that sooner or later with the nation’s hard work and with the support of
friendly countries and peoples, we will be able to stabilize the economy, political relations, return life
to its daily routine . However, the most difficult thing is to overcome the consequences of the spiritual-moral catastrophe.
We must overcome these consequence, we must overcome ourselves and "never, never give up.”
Keywords:

state, nation, politics, war, peace, spiritual-moral catastrophe
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