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ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐԸ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՆ
ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԺԱՄԱՆԱԿ.
ՀԱՄԵՐԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆ
ԹԻԿՈՒՆՔՈՒՄ ԵՎ
ԱՆՈՐՈՇՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՑ ՀԵՏՈ
Հիմնաբառեր. արցախյան պատերազմ, 			
		եվրոբոնդեր, պետական
		
պարտատոմսեր, ավանդ, վարկ, 		
		
արտարժույթի փոխարժեք, ԿԲ
		դրամավարկային 			
		գործառնություններ
Կորոնավիրուսով պայմանավորված ճգնաժամի
պայմաններում պատերազմը հավելյալ ճնշում էր ինչպես ՀՀ տնտեսության, այնպես էլ ֆինանսական համակարգի վրա։ Զինադադարից հետո էլ հետպա

տերազմական ներքաղաքական լարվածությունն իր
ազդեցությունն ունեցավ և՛ մասնակիցների տնտեսա
կան սպասումների, և՛ ֆինանսական շուկայում գնա
յին տատանումների վրա։ Հոդվածում հեղինակը փորձում է գնահատել այդ ազդեցությունները՝ նախանշե
լով հետագայում ակնկալվող հիմնական ռիսկերը։
Եթե կորոնավիրուսային ճգնաժամի հետևանքով ֆի
նանսական շուկան չարձանագրեց էական գնային
տատանումներ ու չունեցավ իրացվելիության որևէ
խնդիր, ապա նույնը չի կարելի ասել պատերազմի
և դրան հաջորդած քաղաքական գործընթացների
մասին, որոնք հսկայական ռիսկ են պարունակում
շուկայի զարգացման ու կայունության համար, ինչը
դրսևորվեց, նախևառաջ, արտարժույթի փոխարժեքի
կտրուկ տատանումներով։ ԿԲ դրամավարկային քա
ղաքականության և ֆինանսական շուկայի խոշոր
մաս
նակիցների վարքագծի շնորհիվ՝ հնարավոր
եղավ խուսափել ճգնաժամային իրավիճակի խորա
ցումից։

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:

Կ

որոնավիրուսով պայմանավորված ճգնա
ժամի պայմաններում 2020 թ. սեպտեմբե
րի վերջին սկսված պատերազմական գործողությունները
հավելյալ ճնշում էին ինչպես ՀՀ տնտեսության, այնպես
էլ ֆինանսական համակարգի վրա։ Զինադադարից հե
տո էլ հետպատերազմական ներքաղաքական լար
վա
ծությունը չի կարող չանդրադառնալ թե՛ շուկայի մաս-
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

2020 թ. ընթացքում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի և սպառողական
գների ինդեքսի փոփոխությունը նախորդ տարվա նույն ամսվա նկատմամբ1

 ակիցների սպասումների, թե՛ տեղի ունե-
ն
ցող գնային տատանումների վրա։ Եթե
համավարակի հետևանքով ճգնաժամը
չհանգեցրեց ֆինանսական շուկայում էա-
կան գնային տատանումների ու իրացվե
լիության որևէ խնդրի, ապա պատերազմը
և դրան հաջորդած քաղաքական գործըն-
թացները հսկայական ռիսկ են պարու
նակում շուկայի զարգացման ու կայունու
թյան համար, ինչը դրսևորվեց, նախևա
ռաջ, արտարժույթի փոխարժեքի կտրուկ
տատանումներով։
Ինչպես երևում է գծապատկեր 1-ից,
տնտեսական ակտիվության անկումը սկըսվել է 2020 թ. մարտին, երբ գործունեության
որոշ տեսակներ, համավարակով պայմանավորված, սահմանափակվեցին։ Սակայն,
սահմանափակումների մեղմացմանը զուգահեռ, դիտարկվում է ակտիվության որո-
շակի աճ, ինչի հետագա շարունակակա
նության հետ կապված սպասումները պա-
տերազմից հետո վատատեսական են դառնում։ Մյուս կողմից՝ սպառողական գների
ինդեքսը, ըստ էության, թիրախայինից բա-
վական ցածր մակարդակում է, ինչը ստիպում է ԿԲ-ին գնալ դրամավարկային քա
ղաքականության գործիքների շարու
նա
կական թուլացման ճանապարհով։ Իսկ ինչպե՞ս է արձագանքում ֆինանսա
կան շու

կան տեղի ունեցող իրադարձություն
նե
րին։
Եվրոբոնդեր և պետական պարտա
տոմսեր։ Եվրոբոնդերը կամ արտարժու
թային պետական պարտատոմսերն այս
առումով ամենազգայունն են, քանի որ արտացոլում են արտաքին աշխարհի վերա-
բերմունքը ՀՀ-ի նկատմամբ։ Վերջին
ներիս գների ուսումնասիրությունից ակն
հայտ է դառնում թե՛ պատերազմի առաջին
օրից հետո դրանց անկման, թե՛ զինադա
դարի հայտարարումից հետո՝ արագ վե
րականգնման փաստը։
Այս պարտատոմսերի գների՝ նախա
պատերազմյան մակարդակից դեռևս ցածր
լինելը կարող ենք պայմանավորել պատե
րազմի ավարտից հետո ներքաղաքական
անորոշությամբ ու տնտեսության սպասումներով (գծապատկեր 2)։
Դրամային պետական պարտատոմսե
րի հիմնական ներդրողները հայաստան
յան ռեզիդենտներն են, որոնց կազմում գերակշռում են ֆինանսական կազմակերպությունները՝ առևտրային բանկեր, ներդրու
մային ընկերություններ, ներդրու
մային և
կենսաթոշակային հիմնադրամն եր, ապա
հովագրական ընկերություններ և վարկա
յին կազմակերպություններ։
Դրամային պետական պարտատոմսե

1 Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, https://www.armstat.am/am/
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2029 և 2025 թթ. մարվող ՀՀ եվրոբոնդերի գնանշումների շարժընթացը 2020 թ.
սեպտեմբերի 1-ից մինչև նոյեմբերի 24-ն ընկած ժամանակահատվածում2

րի շուկան ավելի քիչ է տատանումների
ենթարկվել։ Գծապատկեր 3-ից ակնհայտ
է սեպտեմբերի վերջին սկսված եկամտա
բե
րությունների աճը, ինչը պատերազմի
ավարտից հետո, ի տարբերություն եվրո
բոնդերի, էականորեն չի վերականգնվել:
Պատերազմի նախօրյակից մինչև նոյեմ
բերի 20-ն ընկած ժամանակահատվածը 10
տարի մարման ժամկետով պարտատոմ-
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

սերի մինչև մարում եկամտա
բերու
թյուն
ներն աճել են 0,46, իսկ 30 տարի ժամկե
տովը՝ 0,40 տոկոսային կետով։ Պետական
պարտատոմսերի եկամտաբերություննե
րի առավել զուսպ աճը հիմնականում պայմանավորված է շուկայի խոշոր մասնա
կիցների վարքագծով, երբ վերջիններս
էա
կան ցնցումներից խուսափելու նպատակով չդիմեցին իրենց պարտատոմսե-

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

ՀՀ պետական՝ 10 և 30 տարի ժամկետով պարտատոմսերի մինչև մարում
եկամտաբերության կորերի շաժընթացը 2020 թ. սեպտեմբեր 1-ից մինչև
նոյեմբերի 20-ն ընկած ժամանակահատվածում3

2 Կառուցվել է Ֆրանկֆուրտի բորսայում փակման գների ամենօրյա գնանշումների հիման վրա՝ https://www.boerse-frankfurt.de/bond/xs1207654853-armenien-republik-7-15-15-25/price-history/historical-prices-and-volumes; https://www.
boerse-frankfurt.de/bond/xs2010043904-armenien-republik-3-95-19-29/price-history/historical-prices-and-volumes
3 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ եկամտաբերության կորերի պահոց, https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/gorc/Yield%20Curves.xls
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ՀՀ առևտրային բանկերի՝ ռեզիդենտներից ներգրաված ավանդների ընդհանուր
ծավալն ու դրամով և արտարժույթով ավանդների տեսակարար կշիռներն
ընդհանուրում՝ 2020 թ. հունվար-հոկտեմբեր ժամանակահատվածում
(մլն ՀՀ դրամ)4

 ի փաթեթների մեծ վաճառքի։ Սրան էար
պես նպաստեց նաև ԿԲ խթանող դրա
մավարկային քաղաքականությունը, ինչի
շնորհիվ ֆինանսական կազմակերպու
թյունները չունեցան իրացվելիության ռիսկեր։ Հետպատերազմական շրջանում եկամտաբերությունների աճը խոչընդոտող
գործոններ են ներքաղաքական անորո
շու
թյունը և արտարժույթի փոխարժեքի
տատանումների ռիսկերը։
Ավանդներ և վարկեր։ Ի տարբերու
թյուն պարտատոմսերի շուկայի, ավանդ
ների ու վարկերի առումով զարգացումնե
րը սխալ կլիներ պայմանավորել միայն
պատերազմական իրավիճակով։ Նախ՝
կորոնավիրուսի հետ կապված ճգնաժամը
տնտեսության իրական հատվածում ակ
տիվության անկում էր ստեղծել, ինչի պայ-
մաններում վարկերի նկատմամբ պա
հանջարկը նվազում է, իսկ բանկերը խու
սափում են վարկավորումից։
Գծապատկեր 4-ից երևում է, որ ավանդ
ների կազմում դրամով ու ԱՄՆ դոլարով
ավանդների հարաբերակցության էական
փոփոխություն տեղի չի ունեցել, մինչդեռ
2020 թ. հոկտեմբերին սեպտեմբերի նկատմամբ արձանագրվել է ավանդների ծա

վալի՝ մոտ 74 մլրդ դրամի չափով կրճատում։

8

Նմանատիպ նվազում տեղի էր ունեցել
նաև 2020 թ. մարտին՝ պայմանավորված
կորոնավիրուսին հաջորդած տնտեսական
սահմանափակումներով, սակայն հետա
գա ամիսներին ավանդների ծավալը մե
ծացել էր։
Վարկավորման ուսումնասիրությունը
ցույց է տալիս, որ հատկապես կրճատվել
է ֆիզիկական, քան իրավաբանական ան
ձանց տրամադրվող վարկերի ծավալը։ Այս-
պես՝ 2020 թ. հոկտեմբերին վերջիններիս
տրամադրվող դրամային վարկերը սեպ
տեմ
բերի համեմատությամբ նվազել են
29,7%-ով, ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով տրա
մադրվողները համապատասխանաբար՝
21,1%-ով և 44,7%-ով, մինչդեռ ֆիզիկական
անձանց դեպքում դրամային վար
կերը
կրճատվել են 44,7%-ով, իսկ ԱՄՆ դոլա-
րով և եվրոյով տրամադրվող վարկերը համապատասխանաբար՝ 46,4%-ով և 54,7%ով։ Այս իրողությունը հնարավոր է պայ
մանավորել նաև նշված վարկատեսակնե
րի առավել ռիսկայնությամբ։ Բացի այդ,
նկատելի է, որ դրամային վարկերի ծա-
վալը, ի տարբերություն դոլարայինի, ավելի շատ է կրճատվել, քանի որ արտարժույթի փոխարժեքի հետ կապված ռիս
կե
րի
պայմաններում վարկառուները խուսա

4 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/stat_data_arm/5-Deposits%20by%20sectors.xls
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ՀՀ առևտրային բանկերի տրամադրած վարկերի ծավալները 2019 թ.
հունվար-2020 թ. հոկտեմբեր ժամանակահատվածում (հազ. միավոր)5

փում են նման պարտավորությունների
ձեռքբերումից (գծապատկեր 5)։
Տնտեսական անկման հետագա շարունակականության պայմաններում, առանց
տնտեսության իրական հատվածի զար
գացման և ամբողջական պահանջար
կի
խթանման, բավական դժվար է միայն դրամավարկային քաղաքականության գործի
քակազմով ապահովել վարկավոր
ման
ծավալների աճի տեմպի վերականգնում։
Արտարժույթի շուկա։ Վերջինս, մի կող-
մից, ՀՀ ֆինանսական շուկայի ամենազ
գայուն մասն է, իսկ մյուս կողմից՝ ազդեցու
թյուն ունի ինչպես տնտեսության իրական,
այնպես էլ ֆինանսական շուկայի մնացած
հատվածների վրա։ Նախ՝ նշենք, որ դրամի
նկատմամբ ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը
ՀՀ-ում մեծապես կախված է ռուսա
կան
ռուբլու փոխարժեքից, ինչը պայմանավոր
ված է ՌԴ-ի հետ տնտեսական կապերով
և տրանսֆերտների մեծ հոսքով։ Փոխար-
ժեքների ուսումնասիրությունը, սկսած
2020 թ. սկզբից, ցույց է տալիս, որ ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը դրամի և ռուբլու նկատմամբ հիմնականում զարգացման նույն միտումն է դրսևորել։ Սակայն, պատերազ

մի սկզբից ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ ՌԴ
ռուբլու փոխարժեքի աճը սկսել է զուգորդվել դրամի փոխարժեքի անկումով։ Սա
վկայում է այն մասին, որ ԱՄՆ դոլարի փո
խարժեքի աճը ՀՀ-ում հիմնականում պայ
մանավորված էր ներքին տնտեսական
գոր
ծոններով ու սպասումներով (գծա
պատկեր 6)։
Դրամի նկատմամբ ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի թռիչքաձև զարգացումները սկըս-
վեցին հետպատերազմական շրջանում,
երբ ներքաղաքական անորոշու
թյամբ ու
տնտեսական բացասական սպասումնե
րով պայմանավորված փոփոխությունները
հանգեցրին փոխարժեքի աճին, ինչն իր
գագաթնակետին հասավ նոյեմբերի 24-ին,
երբ որոշ առևտրային բանկերում ԱՄՆ դո-
լարի վաճառքի փոխարժեքը հասավ մոտ
523 դրամի։ Սակայն, հենց նույն օրը՝ ԿԲ
միջամտությունից հետո, փոխարժեքը կարգավորվեց (նոյեմբերի 27-ին միջին փոխարժեքը սեպտեմբերի սկզբի նկատ
մամբ
աճել էր 4,4%-ով) (գծապատկեր 7):
ՀՀ ԿԲ-ի կողմից մոտ 60 մլն ԱՄՆ դո
լարի վաճառքը, ըստ էության, մեղմեց
սկսված խուճապը, ինչը դրական ազդակ

5 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/stat_data_arm/14-Deposit%20and%20lending%20rates.xls
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 6

ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը ՀՀ դրամի և ՌԴ ռուբլու նկատմամբ՝ 2020 թ. հունիսից
մինչև նոյեմբերի 22-ն ընկած ժամանակահատվածում6

էր փոխարժեքի հետագա կարգավորման
շարունակականության ապահովման հա
մար։
Փողի բազա և դրամավարկային քա
ղաքականություն։ Փողի բազայի ուսում
նասիրությունը, սկսած սեպտեմբերի սկըզ
բից, վկայում է դրա համեմատաբար կայուն
լինելու մասին։ Ամենաէական տատանումներն արձանագրվել են առևտրային բան
կերի՝ ԿԲ-ում դրամային թղթակցային հա-
շիվների մնացորդների առումով։ Սակայն,
միաժամանակ, արտարժութային թղթակ

ցային հաշիվները աճի նկատելի միտում
են դրսևորել նոյեմբերի 23-ից հետո, երբ
տեղի ունեցավ արտարժույթի փոխարժե
քի կտրուկ աճ (գծապատկեր 8):
Հոկտեմբերի կեսից ակներև է ԿԲ-ի կողմից ռեպո գործառնությունների շրջանակ
ներում բանկերին տրամադրված գումար
ների աճը։ Սա վկայում է այն մասին, որ
ԿԲ-ն փորձում է թույլ չտալ կարճաժամկետ
իրացվելիության խնդիրներ շուկայի մաս
նակիցների շրջանում, ինչն էլ, իր հերթին,

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 7

ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը, սահմանված ՀՀ ԿԲ-ի կողմից, 2020 թ. սեպտեմբերի
1-ից մինչև նոյեմբերի 27-ն ընկած ժամանակահատվածում7
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6 Աղբյուրը՝ www.investing.com
7 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքների պահոց, https://www.cba.am/AM/SitePages/ExchangeArchive.aspx

/5.

2020

Փողի բազան 2020 թ. սեպտեմբերի 1-ից մինչև նոյեմբերի 25-ն ընկած
ժամանակահատվածում (մլն դրամ)8

ֆինանսական շուկայի մասնակիցներին
հնարավորություն է ընձեռում չդիմելու ներդրումային փաթեթների վաճառքների՝ պահպանելով պետական պարտատոմսերի
եկամտաբերությունների համեմատաբար
կայուն մակարդակը։ Նույն ժամանա
կա
հատվածում արտարժույթի տրամադրման
սվոփ գործառնությունների ծավալներում
արձանագրվում է աճ, ինչն արդեն նշա
նակում է, որ արտարժույթի շուկայում

առկա է որոշակի լարվածություն, և ԿԲ-ն
փորձում է դա թուլացնել։
Նոյեմբերի 23-ին, ելնելով արտարժույ
թի շուկայում ստեղծված լարվածությունից,
ԿԲ-ն հայտարարեց միջամտելու իր հնա
րավորությունների մասին, ապա երկու օր
շարունակ շուկայում իրականացրեց ար
տարժույթի վաճառք։ Նշվածի արդյուն
քում հնարավոր եղավ ոչ միայն թուլացնել
առկա խուճապային տրամադրություննե

ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 8

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 9

ՀՀ ԿԲ դրամավարկային քաղաքականության գործիքների կիրառումը 2020 թ.
սեպտեմբերի 1-ից մինչև նոյեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում
(մլն դրամ)9
8 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/stat_data_arm/Internet-Baza_2020%20ARMnew.xls
9 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/stat_data_arm/Internet-Baza_2020%20ARMnew.xls
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րը շուկայում, այլև նպաստել փոխարժեքի
որոշակի նվազեցմանը՝ խուսափելով հե
տագա սրընթաց աճից (գծապատկեր 9)։
Ինչո՞ւ և ի՞նչ սպասել։ Ուսումնասիրելով
ՀՀ ֆինանսական շուկան պատերազ
մա
կան, ապա հետպատերազմական շրջա
նում, կարող ենք տանել մի քանի զուգա
հեռներ, մասնավորապես՝
1. Մինչ պատերազմի սկիզբն արդեն իսկ
տնտեսության իրական հատվածում
ակնհայտ էր անկումը՝ շարունակակա
նության միտումով։ Ճիշտ է, դա պայ
մանավորված էր կորոնավիրու
սի հա
մավարակով առաջացած ճգնաժամով,
սակայն պատերազմական իրավի
ճա
կում դրա հետագա խորացման ռիս
կերն ավելի են մեծանում։
2. Եվրոբոնդերի շուկան ցույց տվեց ար
տաքին աշխարհի վերաբերմունքը
ՀՀ-ում առկա ռիսկերի նկատմամբ, ին
չի հետևանքով պատերազմի սկզբին
դրանց գներն անկում ապրեցին, իսկ
պատերազմի վերջին՝ սկսեցին վե
րա
կանգնվել։ Ինչ վերաբերում է դրամային
պետական պարտատոմսերին, ապա,
ԿԲ դրամավարկային քաղաքականության և ֆինանսական շուկայի խոշոր
մասնակիցների սթափ վարքագծի շնորհիվ, այս ոլորտում հնարավոր եղավ
խուսափել էական ցնցումներից՝ ֆի
նանսական շուկայում պահպանելով
հարաբերական կայունություն։ Սակայն,
միաժամանակ, պետական պարտա
տոմսերի շուկայում եկամտաբերությունները հետպատերազմական շրջա
նում
իրենց վրա կրում են առկա ներքաղա
քական լարվածության և արտարժույթի
շուկայի ռիսկերի ազդեցությունը։
3. Որոշակի անկում արձանագրվեց ավանդների ոլորտում, թեև վերջին

նե
րիս արժութային կառուցվածքն էակա
նորեն չի փոխվել։ Վարկերի ուսումնա-

 իրությունը ցույց տվեց, որ տնտեսաս
կան անկման և պատերազմական ռիսկե
րի պայմաններում մի կողմից բան
կերն իրենք են խուսափում տնտեսու
թյունը վարկավորելուց, իսկ մյուս կող
մից՝ տնտեսություն է խուսափում այս
գործիքներից։
4. Արտարժույթի շուկան այս շրջանում ամենաէական ցնցումներ գրանցած հատ
վածն է, սակայն, շնորհիվ ԿԲ միջամտու
թյան, խուճապը հաղթահարվեց ու
հնարավոր եղավ այստեղ որոշակի կա
յունություն հաստատել։
5. ԿԲ դրամավարկային քաղաքականու
թյան և, ընդհանրապես, ֆինանսական
շուկայի ուսումնասիրությունը ցույց է
տալիս ԿԲ քաղաքականության արդյու
նավետությունը, ինչի արդյունքում շու
կան զերծ է մնում լարվածությու
նից,
ինչպես նաև իրացվելիության հետ կապ
ված ռիսկերից։ Իհարկե, պետք է նշել
նաև, որ հետագայում դրամավարկային
քաղաքականությունն անպայմանորեն
պետք է զուգորդվի տնտեսության իրա-
կան հատվածում և պահանջարկի ոլորտում որոշակի խթանող քաղաքա
կա
նության հետ։
Ամփոփելով նշենք, որ ֆինանսական
շուկայի հիմնական մասնակիցները գի
տակցում են դրա կայունության անհրա
ժեշտությունը, և ինչպես ցույց են տալիս
դիտարկումները, վերջիններս իրենց վարքագծով ամեն կերպ նպաստում են նման
իրավիճակի հաստատմանը, այնուամե
նայ
նիվ, առանց ներքա
ղաքական կայու
նության ապահովման և կառավարության՝
արդյունավետ ու համակողմանի հա
կա
ճգնաժամային ծրագրի, անհնար կլինի հաղթահարել տնտեսության իրական հատ
վածի խորացող անկումն ու խուսափել ֆի
նանսական շուկայի ցնցումներից։

https://www.armstat.am/am/

2. Ֆրանկֆուրտի բորսա,

https://www.boerse-frankfurt.de/bond/
xs1207654853-armenien-republik-7-15-15-25/
price-history/historical-prices-and-volumes,
https://www.boerse-frankfurt.de/bond/
xs2010043904-armenien-republik-3-95-19-29/
price-history/historical-prices-and-volumes
3. https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/gorc/
Yield%20Curves.xls
4. https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/stat_
data_arm/5-Deposits%20by%20sectors.xls

5. https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/stat_
6.
7.
8.
9.

data_arm/14-Deposit%20and%20lending%20rates.
xls
www.investing.com
https://www.cba.am/AM/SitePages/ExchangeArchive.aspx
https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/stat_
data_arm/Internet-Baza_2020%20ARMnew.xls
https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/stat_
data_arm/Internet-Baza_2020%20ARMnew.xls
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Во время кризиса, вызванного коронавирусом, война оказала дополнительное давление
на экономику и финансовую систему Республики Армения. Даже после прекращения огня
послевоенная внутриполитическая напряженность оказала влияние как на экономические
ожидания участников, так и на колебания цен на финансовом рынке. В статье автор пытается
оценить эти воздействия, обозначить основные риски дальнейшего развития. Если в результате
кризиса, вызванного коронавирусом, значительных колебаний цен и проблем с ликвидностью
на финансовом рынке не было, то война и последующие политические процессы представляют
собой огромный риск для развития и стабильности рынка, что и проявилось, прежде всего,
в резких колебаниях курсов валют. Благодаря денежно-кредитной политике Центробанка и
поведению крупных участников финансового рынка, удалось избежать углубления кризисной
ситуации.
Ключевые слова: Арцахская война, еврооблигации, государственные облигации, депозиты,

		

займы, обменные курсы, денежно-кредитные операции ЦБ

WAR PANORAMA

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

RA FINANCIAL MARKET DURING THE WAR։
SOLIDARITY BEHIND THE BACK AND UNCERTAINTY AFTER THE WAR

During the coronavirus crisis, the war put additional pressure on the economy and financial system
of the Republic of Armenia. Even after the ceasefire, post-war internal political tensions influenced both
the economic expectations of the participants and the fluctuations in prices in the financial market. In
the paper the author tries to assess these impacts, to outline the main risks of further development. If,
as a result of the coronavirus crisis, there were no significant price fluctuations and liquidity problems
in the financial market, then the war and subsequent political processes pose a huge risk to the development and stability of the market, which manifested itself primarily in sharp fluctuations in currency
rates. Due to the monetary policy of the Central Bank and the behavior of large participants in the
financial market, it was possible to avoid the deepening of the crisis situation.
Key words:

		

Artsakh war, Eurobonds, government bonds, deposits, loans, exchange rates,
monetary transactions of the Central Bank
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հետազոտական խմբերի անդամ։
Մասնակցել է մի շարք մաս
նա
գիտական գիտաժողովների և
դասընթացների։
OCRID ID:
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Արտաքին սպառնալիքի դեպքում մարդիկ, սովո
րաբար, հակված են միավորվելու, համախմբվելու և
վստահելու իրենց առաջնորդներին, որոնք խոստա
նում են հասարակությանը տանել ընդհանուր նպատակին հասնելու ճանապարհով։ Հետպատերազմա
կան ժամանակաշրջանում, սակայն, պարտվող կողմի բազմաթիվ կորուստների շարքում (մարդ

կա
յին
կյանքերի կորուստ, այլ ռեսուրսների գծով կրած վնասներ, տեղահանված ու ապրուստից զրկված ընտա
նիքներ և այլն) կա նաև կորուստների անտեսանելի
մի խումբ, որը հատկապես կարևոր է ապագայի համար։ Խոսքը հասարակության միասնականության և
իշխանության ու միմյանց նկատմամբ վստահության
ռեսուրսի մասին է։ Ի՞նչ անել հետպատերազմական
հասարակությունում սոցիալական կապիտալի թու
լացման վտանգը մեղմելու համար։ Ի՞նչ է հուշում պատ-
մությունը։ Սրանք են այն հիմնական հարցերը, որոնք
քննարկվում են սույն հոդվածում։

Պ

ատերազմի առաջին իսկ օրերին բոլորս
ականատես եղանք ազգային համա
խմբման բազմաթիվ կոչերի ու գործնականում դրա մի
շարք դրսևորումների՝ հանգանակություններից մինչև
տեղեկատվական պայքարի բազմամարդ հարթակների
ստեղծում, ռազմական և այլ կարիքների համար համա
գործակցում, մտավոր ռեսուրսի կենտրոնացման փոր
ձեր և այլն: Արտաքին վտանգի դեպքում մարդկանց միա
վորման այս մղումը, իրականում, հատուկ է գրեթե բոլոր
հասարակություններին։ Այսպես՝ միկրո
մակարդակում
հանրային համախմբման օրինակներ են Աֆղանստանում
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Դիտարկված երկրներում միջանձնային (ա) և կառավարության նկատմամբ (բ)
վստահության մակարդակը պատերազմից առաջ, դրա ընթացքում և դրանից
հետո1

Թալիբանի դեմ պայքարող կամ Սիե
րա
Լեոնեի քաղաքացիական պատերազմի
ժամանակ ինքնապաշտպանական խմբերի ձևավորումը և հասարակության ան
դամն երի կողմից նրանց ցուցաբերված աջակցությունը։ Մակրոմակարդակում, ըստ
Է. Սմիթի, միջ
նադարյան Ֆրանսիան և
Իսպանիան, օրինակ, ազգային հա
մա
խմբման և միասնու
թյան համար պար
տական էին, համապատաս
խանաբար,
ան
գլիացիների և մավրերի դեմ մղված
պատերազմներին2։
Իսկ ի՞նչ է տեղի ունենում պատերազմ-
ներից հետո։ Սովորաբար, պատերազմի
ավարտից հետո պարտված հասարա
կությունում նկատվում են մի շարք ընդ
հանրական երևույթներ. կառավարության
նկատմամբ վստահության մակարդակի
նվա
զում, հանրային լարվածության աճ,
համագործակցության թուլացում, հասարակու
թյան պառակտում ըստ տար
բեր
խմբերի։ Միաժամանակ, օրակարգային
խնդիր է դառնում վստահության «մաշ
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

ված» ռեսուրսի պատճառով հասարակու
թյան պա
ռակ
տում թույլ չտալը, հատկա
պես, որ, ի տարբերություն միջպետական
հակամարտությունների, որոնք հաճախ
նպաստում են ազգային միասնության, հա
սարակության համախմբվածության ամրապնդմանը, պետության ներսում տեղի
ունեցող բռնի բախումն երը թուլացնում են
դրա սոցիալական ենթակառուցվածքները:
Բախումները պառակտում են բնակչությա
նը՝ խարխլելով միջանձնային և համայնքային խմբերի վստահությունը, ոչնչաց
նելով այն նորմերն ու արժեքները, որոնք
համագործակ
ցության և կոլեկտիվ գոր
ծողությունների հիմ
քում են, այդպիսով
մեծացնելով նաև հա
մայնքային բախում
ների հավանականությունը3:
Գծապատկեր 1-ում պատերազմում
պարտված մի քանի երկրների օրինակով
արտացոլվել է սոցիալական կապի
տալի
երկու կարևորագույն տարրերի՝ միջանձ
նային վստահության (արտահայ
տել ենք
հասարակության մյուս անդամների նկատ-

1 Գծապատկերը կազմել է հեղինակը՝ օգտագործելով “World Values Survey” հարցման համապատասխան տարիների
տվյալներ (երկրների ընտրությունը պայմանավորված է տվյալների առկայությամբ), http://www.worldvaluessurvey.org/
WVSContents.jsp
2 Jennings C., Sanchez-Pages S., Social Capital, Conflict and Welfare, 2016, https://www.researchgate.net/publication/302466512_Social_Capital_Conflict_and_Welfare
3 Colletta N. J., Cullen M. L., The nexus between violent conflict, social capital and social cohesion: Case studies from Cambodia and Rwanda, Social Capital Initiative Working Paper No. 23, 2000, 36 p., http://www.dmeforpeace.org/educateforpeace/
wp-content/uploads/2014/06/060614_ViolentConflictSocialCapitalAndSocialCohesion-CaseStudiesFromCambodiaAndRwanda_World-Bank_English.pdf

15

/5
2020
ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐԸ . ПАНОРАМА ВОЙНЫ . WAR PANORAMA .

մամբ վստահության ցուցանիշի, իսկ Հընդ-
կաստանի դեպքում՝ նաև տարբեր խմբե
րում ընդգրկվածության ցուցանիշի միջո
ցով) և կառավարության նկատմամբ վստահության փոփոխությունը պատերազմի
ընթացքում և դրանից հետո։ Ինչպես տեսնում ենք, եթե 2001 թ.-ին Բանգլադեշին
պարտված Հնդկաստանում, ինչպես նաև
1994-1997 թթ. Իրաքի քրդական քա
ղա
քացիական պատերազմին մասնակցած և
պարտված Թուրքիայում կառավարության
նկատմամբ վստահության մակար
դակը
բարձրացել է, ապա պարտությունից հետո
երկու երկրում էլ նկատվում է վստահու
թյան աստիճանի անկում (գծապատկեր
1 բ/)։ Մյուս կողմից, պատերազմի ավար
տից հետո բարձրացել է միջանձնային
վստահության մակարդակը (գծապատկեր
1 ա/)՝ բացառությամբ Հնդկաստանի, որտեղ մեծացել է տարբեր խմբերում ընդ
գրկվա
ծության ցուցանիշը (ներկայաց
ված է բաց գույներով), որի պատճառների
մասին կխոսենք ստորև։
Ընդհանրապես, բախումների հետևանքով հասարակության մեջ տեղի է ունե
նում սոցիալական կապիտալի քայքայում,
ինչը կարող է արտահայտվել հասարակությունից որոշ անհատների մեկուսացմամբ
կամ եղած խմբերի պառակտմամբ (գծա
պատկեր 2 ա/)։ Բազմաթիվ են դեպքերը,
երբ անհատները, որոնք բախումների հե
տևանքով կրել են վնասներ կամ դարձել
ողբերգական իրադարձության զոհեր (օրինակ՝ առողջության հետ կապված խնդիր-

		

ներ, ամուսնալուծություն կամ ֆինանսա
կան կորուստներ), սկսել են ավե
լի քիչ
վստահել ուրիշներին։ Նույնիսկ ֆուտբո
լիստները, որոնք ծագումով քաղաքացիական պատերազմ ապրած երկրից են,
ավելի մեծ քանակությամբ դեղին և կար
միր քարտեր են ստանում, քան խաղաղ
պետությունների ներկայացուցիչները4:
Մյուս կողմից, մարդիկ, լինելով սոցիա
լական էակներ, բախումների ավարտից
հետո աչքի են ընկնում այլոց հետ շփման,
տարբեր խմբերում ընդգրկվելու ցանկու
թյամբ։ Հոգեբանները պարզել են, որ երբ
անհատը մտածում է մահվան մասին, արտադրվում է քիմիական նյութ (նեյրոպեպ
տիդ օքսիտոցին), որը կարող է ստիպել
նրան նույնականանալ իր խմբի և խմբային
արժեքների հետ: Համեմատաբար վաղ ժամանակների գիտնականները (օրինակ՝
Չարլզ Դարվինը) կարծում էին, որ հակա
մարտությունը որոշակի բարեփոխումներ
է առաջացնում հասարակության մեջ, իսկ
Ք. Քրամերը պնդում էր, որ բռնու
թյու
նը
ոչնչացնում, բայց հաճախ նաև զու
գորդ
վում է սոցիալական ստեղծա
գործա
կա
նության հետ5:
Որոշ հետազոտությունների համաձայն՝
Սիերա Լեոնեի քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում բռնության կամ բախ
ման զոհ դարձած անձինք նախընտրել են
ընդգրկվել համայնքում և քաղաքական
խմբերում, մասնակցել համայնքային հան-
դիպումների, տեղական ինքնակառավար
ման մարմինների ընտրությունների և այլն։

ա/						բ/

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

Սոցիալական կապիտալի քայքայումը (ա) և կապող ու կամրջող սոցիալական
կապիտալի վերաձևավորումը (բ)6
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4 Aghajanian A., Social Capital and Conflict, HiCN Working Paper 134, 2012, p. 11, https://www.researchgate.net/publication/235443868
5 Նույն տեղում, էջ 9։
6 Jackson M. O., Social and Economic Networks, Princeton University Press, This Draft: February 2008 (մեկնաբանությունները
հեղինակինն են)։

7 Aghajanian A., Social Capital and Conflict, HiCN Working Paper 134, 2012, p. 9-10, https://www.researchgate.net/publication/235443868.
8 Կապող սոցիալական կապիտալը վերաբերում է խմբի կամ համայնքի ներսում առկա կապերին, մինչդեռ կամրջողը՝
սոցիալական դասի, ռասայի, կրոնի կամ այլ կարևոր սոցիալ-ժողովրդագրական կամ սոցիալ-տնտեսական
հատկություններով առանձնացող խմբերի միջև գոյություն ունեցող առնչություններին:
9 Grosjean P., How WWII shaped political and social trust in the long run, 2019, https://voxeu.org/article/how-wwii-shaped-political-and-social-trust-long-run
10 Colletta N. J., Cullen M. L., The nexus between violent conflict, social capital and social cohesion: Case studies from Cambodia and Rwanda, Social Capital Initiative Working Paper No. 23, 2000, 36 p., http://www.dmeforpeace.org/educateforpeace/
wp-content/uploads/2014/06/060614_ViolentConflictSocialCapitalAndSocialCohesion-CaseStudiesFromCambodiaAndRwanda_World-Bank_English.pdf
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րադարձել է նաև սերունդների վրա՝ հան
գեցնելով տվյալ հասարակությունում բա
խումների և դրանց «թակարդների» ռիսկի մակարդակի բարձրացմանը9։ Սոցիա
լական կապիտալը կարող է հեշտությամբ
այլասերվել` խաթարելով սոցիալական հա-
մախմբվածությունը, մասնատելով հասա
րակությունը` հանուն անհատական և խըմբա
յին շահերի, մեծացնելով հնարավոր
բախումների առաջացման հավանա
կա
նությունը: Որպես բնորոշ օրինակ՝ կարելի
է մատնանշել Կամբոջան, որտեղ հասա
րակության մեջ վստահության կորուստը
հանգեցրեց դրա մասնատման, ինչի անմի
ջական հետևանքը դարձան Լոն Նոլի
կառավարության ստեղծումը և Կմեր Ռուջի
արշավը՝ մարդկանց շահարկելու, հար
կադրանքի, կասկածների ու վախի միջո
ցով վերահսկողություն պահպանելու նկա
տառումով։ Իսկ Ռուանդայի օրինակը ցույց
է տալիս, որ քաղաքական ու տնտեսական
վերնախավը հաճախ օգտագործում է ինքնությունը՝ առկա սոցիալական կապիտալը
համախմբելու և այլասերելու համար՝ որ
պես սեփական նպատակներին հասնելու
պատրաստի միջոց10:
Մեկ այլ հետազոտության մեջ նշվում
է, որ ընդհանրապես սոցիալական կապիտալի բարձր մակարդակը, որն արտա
հայտվում է հասարակության մեջ կապերի
ուժեղությամբ և խտությամբ, կարող է «բա-
ցասական» հետևանքների (հեղինակները
նկատի ունեն ժողովրդավարության անկու
մը) հանգեցնել, ինչի վառ օրինակ է նացիստական գաղափարախոսության արագ
տարածումը 1930-ական թվականների Գեր-
մանիայում, այն դեպքում, երբ 1928 թվա
կանին Ազգային սոցիալիստա
կան գեր
մանական բանվորական կուսակցությունը,
ունենալով 100,000 անդամ, լինելով երկրի ամենամեծ կուսակցություններից մեկը,
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Ըստ մեկ այլ գիտափորձի՝ փորձարարական խաղերի մասնակիցները, որոնք բռնության և բախումների ավելի մեծ ազդեցու
թյուն էին կրել Նեպալի պատերազմի ըն
թացքում, ցուցաբերել են սոցիալական կա-
պիտալի ավելի բարձր մակար
դակ: Ընդ
որում, հեղինակները, դիտարկելով սոցիալական կապիտալի այս փոփոխության հիմ-
քում առկա կառուցակարգերը, եկել են այն
եզրակացության, որ դա պայմանավորված
է ոչ թե անհատական նախասիրություննե
րի ու վարքի փոփոխությամբ, այլ ինստի
տուցիոնալ հարմարեցմամբ, քանի որ հակամարտություն ապրած համայնքները որ-
դեգրում են առավել հասարակամետ նոր
մեր7:
Նշենք, սակայն, որ այս ամենը նպաստում է սոցիալական կապիտալի կապող,
այլ ոչ թե կամրջող տեսակի ամրապընդ
մանը (գծապատկեր 2 բ/)8, ինչը կարող է
նույնիսկ վտանգավոր լինել հասարակու
թյան պառակտման և քաղաքացիական
պատերազմների հանգեցնելու տեսանկյունից։ Երկրորդ համաշխարհային պատե
րազ
մի վերաբերյալ 35 երկրում (մոտ
35,000 մասնակից) կատարված հետա
զոտություններից մեկը ցույց է տալիս, որ
պատերազմական ժամանակներում տու
ժածների շրջանում երկարաժամ
կետ հե
ռանկարում նվազել է քաղաքական վստա-
հությունը, խթանվել են հավաքական, այս-
պես ասած, «մութ» բնույթի գործողություն
ները՝ պայմանավորված պետության նկատմամբ վստահության մակարդակի անկ
մամբ: Պատերազմական բռնության անձ
նական կամ ընտանեկան ազդեցությունը
կայուն և բացասական հետք է թողել ողջ
Եվրոպայում ու Կենտրոնական Ասիայում
քաղաքական վստահության աստի
ճանի
վրա՝ անկախ հակամարտության արդյուն
քից կամ բնույթից: Ընդ որում, դա անդ-
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ընտրության ժամանակ ստացել էր ձայնե
րի միայն 2.6%-ը11։ Մեջբերված վերլուծու
թյան հեղինակները ցույց են տալիս բարձր
դրական կոռելյացիա համայնքներում սո
ցիալական կապիտալի մակարդակի (ըն-
կերակցություններում, տարաբնույթ խմբե-
րում ընդգրկվածության ցուցանիշով չափվող) և նացիստական ուժերի մուտքի արա
գության միջև։ Այսինքն՝ գերմանացիները
հավատում էին, որ նացիստական կուսակ-
ցությունը պատրաստվում է բարելավելու
իրենց վիճակը, քանի որ իրենց խմբի մյուս
անդամները վստահություն էին հայտնում
Ֆյուրերի ուղերձների նկատ
մամբ։ Ընդ
որում, համաձայն հետազո
տության ար
դյունքների, գաղափարախո
սության տա
րածումը կախված չէր խմբերի, խմբակցու
թյունների տեսակից և հավասարաչափ
վերաբերում էր թե՛ ֆրանսիացիներից հաշ-
վեհարդար տեսնել ցանկացող վետերան
ների, թե՛ գարեջրագործների կամ նապաս
տակ պահողների միություններին12։
Իսկ ինչպե՞ս կրկին ոտքի կանգնեց այս
երկիրը Երկրորդ համաշխարհայինից հե
տո։ Բանն այն է, որ պատմական փորձը
կարող է ձևավորել ոչ ֆորմալ նորմեր և
«արտադրել» սոցիալական կապիտալ: Ե՛վ
Գերմանիայում, և՛ Ճապոնիայում 1920-ականների և 1930-ականների աշխա
տան
քային անկարգություններն ու բախումն ե
րը, որոնք նացիստներն ու Ճապոնիայի
ռազ
մական կառավարիչներն օգտագոր
ծեցին իրենց նպատակների համար, պատ
 երազմում պարտվելուց հետո ժողովրդա
վարական իրավահաջորդ վարչակարգե
րը կանխեցին կառավարման և աշ
խա-
տանքային հարաբերությունների շատ ա-
վելի համաձայնեցված մոտեցմամբ, որի
միջոցով էլ ստեղծվեց Գերմանիայի սո
ցիալ-շուկայական տնտեսությունը (Sozial

marktwirtschaft) և Ճապոնիայի ցմահ զբաղվածության համակարգը, որոնք ստացան
սոցիալական կապիտալի ձև և, ան
կախ
որոշ թերություններից, թույլ տվեցին պա-
տերազմից հետո վերադառնալ աճի փուլ13:
Փաստորեն, այս երկրներում վերացվեց հեղափոխության և վերջնարդյունքում՝ բռնապետության հանգեցնող պատճառը։ Ար
դյունքում, ինչպես ցույց են տալիս որոշ հե
տազոտություններ14, ժամանակակից Գերմանիայում նախկի
նում որպես «ական»
օգտագործված սոցիալական կապիտալն
արդեն ծառայում է որպես բարեկեցության
ապահովման գործոն։ Գլխավորն այստեղ
վստահության քայքայվ
ած ռեսուրսի վե
րականգնումն է, ինչը հատկապես էական
նշանակություն ունի Հայաստանի դեպ
քում, քանի որ մեզանում սոցիալական կա-
պիտալի ենթատարրերից ամենագե
րա
կշռողը մինչպատերազմյան Հայաստա
նում կառավարության նկատմամբ վստա-
հության ցուցանիշն էր, իսկ առավելապես
միջանձնային կապերին և հանրային մաս
նակցությանը վերաբերող ցուցանիշները
հետ էին ընկնում15։ Հետպատերազմյան
ժամանակաշրջանում, քանի դեռ չի «վե
րա
կառուցվել» վստահությունը, իրական
վերակառուցում տեղի ունենալ չի կարող,
իսկ համերաշխություն ու խմբային համա
գործակցություն խրախուսելու փորձերը
կարող են հակառակ ազդեցություն ունե
նալ: Արտաքին միջամտությունները (այլ
պետության կամ միջազգային կառույց
ների) նույնպես պետք է լինեն զգուշավոր՝
աջակցելով և թույլ տալով համագործակ
ցության ինքնաբերաբար կայացմանը,
հնարավորություն ընձեռելով ստեղծելու
ցանցեր և կառուցելու պատասխանատու
քաղաքացիական հասարակություն16:
Այսպիսով՝ պատերազմից հետո խա

11 Voth H. J., Voigtländer N., Satyanath Sh., Bowling for Adolf: How social capital helped to destroy Germany’s first democracy,
2013, https://voxeu.org/article/bowling-adolf-how-social-capital-helped-destroy-germany-s-first-democracy
12 Նույն տեղում։
13 Fukuyama F., Social Capital and Civil Society, The Institute of Public Policy George Mason University, 1999, https://www.imf.
org/external/pubs/ft/seminar/1999/reforms/fukuyama.htm#figI
14 Botzen K., Social Capital and Economic Well-being in Germany’s Regions: An Exploratory Spatial Data Analysis, The journal of
ERSA, Volume 3, Number 1, 2016, pp. 1–24, https://openjournals.wu.ac.at/region/paper_73/73-new.html
15 Իսայան. Լ., Սոցիալական կապիտալի էությունը, գնահատման մոտեցումներն ու փաստացի մակարդակը ՀՀ-ում,
«Բանբեր ՀՊՏՀ», 2020, N1, Տնտեսագետ հրատ., Եր., 2020, էջ 9-24, https://asue.am/upload/files/science/banber/2020year-1/2020.1.pdf

16 Colletta N. J., Cullen M. L., The nexus between violent conflict, social capital and social cohesion: Case studies from Cambodia and Rwanda, Social Capital Initiative Working Paper No. 23, 2000, p. 27, http://www.dmeforpeace.org/educateforpeace/
wp-content/uploads/2014/06/060614_ViolentConflictSocialCapitalAndSocialCohesion-CaseStudiesFromCambodiaAndRwanda_World-Bank_English.pdf
17 Նույն տեղում։
18 Acemoglu D, T Reed, and J A Robinson, “Chiefs: Elite Control of Civil Society and Economic Development in Sierra Leone",
Working Paper 18691, National Bureau of Economic Research, 2013՝ մեջբերված Վոֆի և համահեղինակների կողմից։
19 Mehmet K., Mehmet O., Family in war and conflict: using social capital for survival in war torn Cyprus, Occasional paper, No.
28, Ottawa, Ontario, 2003.
20 Aghajanian A., Social Capital and Conflict, HiCN Working Paper 134, 2012, 15 p., https://www.researchgate.net/publication/235443868
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թյան օրինակով կատարված հետազոտու
թյունը ցույց է տալիս, որ սոցիա
լա
կան,
մասնավորապես՝ ոչ ֆորմալ սոցիալական
կապիտալը կարևորագույն ռեսուրս է՝
անհրաժեշտ խմբի գոյության համար։ Հե-
ղինակները նշում են, որ այստեղ բնակ
վող թուրքերը, որոնք առանձնա
նում են
բարձր սոցիալական կապիտալով (խմբա
յին համերաշխություն, փոխվստահություն,
ընտանիքների՝ պատերազմի և խաղաղու
թյան ժամանակ համագործակցելու պատ
րաստակամություն), ունեն գոյատևելու մեծ
հնարավորություն ու մեծ հույս, մինչ
դեռ
ցածր սոցիալական կապիտալով խմբերի
գոյությունն արտաքին վտանգի դեպքում
չափազանց երերուն է19։ Մի շարք էմպիրիկ
ուսումնասիրություններ ցույց են տալիս
առավել կոոպերատիվ հասարակու
թյան
առավելությունները. հանրային ինս
տի
տուտներն ու հանրային քաղաքականությունն ավելի արդյունավետորեն են գոր-
ծում, տնտեսական աճի տեմպերը մեծա
նում են, բարձրանում է մարդու արտադ
րողականության մակարդակը, ֆինան
սական ներդրումներն ու ցանցերն աճում
են և այլն20: Հաշվի առնելով այն իրողությունը, որ հետպատերազմական հասա-
րակու
թյուններում մարդկանց մեջ մեծա
նում է տարբեր խմբերում ընդգրկվելու,
որևէ գաղափարի շուրջ համախմբվելու
հակումը, չափազանց կարևորվում են ուղ
ղակի առաջացած էներգիայի հոսքը ճիշտ
ուղղությամբ թեքելն ու կառավարելը։
Գերխնդիր է դառնում այնպիսի սո
ցիալական կապիտալի ստեղծումը, որը
բխում է համայնքային ավանդույթներից
և մշակութային ու ընտանեկան համերաշ-
խությունից՝ ամրապնդելով հասարակության անդամների միջև կապերը, կամրջե
լով ու միավորելով առանձին խմբերի։ Չա-
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ղաղության «կառուցումը» ներառում է ոչ
միայն տնտեսական վերակառուցման կամ
ֆիզիկական ենթակառուցվածքի վերա
կանգնման ու տնտեսության կայու
նաց
ման, այլև դրական սոցիալական կապի
տալի աշխուժացման ու սոցիալական համախմբման ամրապնդման գործընթաց
ներ: Վնասված սոցիալական կապիտալը
խոչընդոտում է ռազմական գործողությունների դադարեցումից հետո համայնքային
և պետական կարողությունները վերա
կանգնելուն: Հիմնական նպատակը տեղա
յին ինստիտուտների կառուցումն է, որոնք
կխթանեն ներառական զարգացումը` լսելի
դարձնելով մարդկանց ձայնը և ստեղծե
լով հակամարտությունների հարթեցմանն
անհրաժեշտ սոցիալական ենթակառուց-
վածքներ: Նույնիսկ կապիտալի այլ ձևերի
համալրում ապահովելու դեպքում, եթե
չվերականգնվեն սոցիալական կապիտալի
պաշարները՝ ամրապնդելով հասարակության ընդհանուր համախմբվածու
թյունն
ու վերականգնելով իշխանության նկատմամբ վստահության «մաշվածու
թյունը»,
դա կհանդիսանա տնտեսական և սոցիա
լական զարգացման խոչընդոտ17։
Գլխավոր եզրակացությունն այն է, որ
թեև հասարակությունում առկա կապերն
ու խմբակցությունները երբեմն կարող են
օգտագործվել նաև բացասական նպա
տակներով (գործող իշխանության դիրքի
ամրապնդում, տարբեր շահեր հետապնդող
խմբերի հանցավոր կամ քաղաքական այլ
գործունեության իրականացում18), հան-
գեցնելով պառակտման և քաղաքա
ցիական պատերազմի հրահրման, այնուամե
նայնիվ, դրանց ամբողջովին բացակայությունը կարող է բարդացնել որևէ ընդհա
նուր նպատակի իրագործումը։ Հյուսիսային Կիպրոսի չճանաչված հանրապետու
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փազանց էական են դառնում ծրագրերը,
որոնք ապակենտրոնացնում են պետա
կան իշխանությունը և մեծացնում քաղաքացիական հասարակության դերակա-
տարների ու անհատների մասնակցությու-
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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ВОЙНЫ:
УТРАТА ДОВЕРИЯ ИЛИ СОЦИАЛЬНАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ?

В случае внешней угрозы люди обычно склонны объединяться, доверять своим лидерам,
которые обещают вести общество по пути к общей цели. Однако в послевоенный период сре
ди множества потерь проигравшей стороны (гибель людей, ущерб по другим ресурсам, депор
тированные и лишенные средств к существованию семьи и т.д.) есть невидимая группа потерь,
которая особенно важна для будущего. Речь идет о единстве общества - ресурсе доверия к
власти и друг другу. Что можно сделать, чтобы снизить риск ослабления социального капитала
в послевоенном обществе? Что подсказывает история? Это основные вопросы, обсуждаемые в
этой статье.
Ключевые слова: война, социальная сплоченность, социальный капитал, доверие
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In the event of an external threat, people are usually inclined to unite, to trust their leaders, who
promise to lead the society through the path to a common goal. In the post-war period, however,
among many losses of the losing side (loss of human life, damage to other resources, displaced families, etc.) there is an invisible group of losses that is especially important for the future. It is the unity
of the society - the resource of trust towards the government and each other. What can be done to
reduce the risk of weakening social capital in a post-war society? What does history suggest? These are
the main issues discussed in this paper.
Key words:

war, social cohesion, social capital, trust
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ԱՐԴՅՈ՞Ք ՈՒՆԵԻՆՔ
ԲԱՎԱՐԱՐ ՀԻՄՔԵՐ
ՌԱԶՄԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
Հիմնաբառեր. ռազմարդյունաբերություն,
		զարգացում, կադրերի
		պատրաստում, կրթություն

Ռուզաննա
ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
ՀՊՏՀ ասպիրանտ
2014 թ. ավարտել է ՀՊՏՀ-ն և
ընդունվել ասպիրանտուրա:
2018 թ.-ից աշխատում է «Ամբերդ» հետազոտական կենտրո
նում և սովորում Texas A&M համալսարանի Ագրոբիզնեսի մագիստրատուրայում:
Վերապատրաստումներ է անցել աշխարհի տարբեր երկրների
համալսարաններում:

Հայաստանի համար պարտադրված անհրաժեշ
տություն է ռազմարդյունաբերության զարգա
ցումը:
Այս համատեքստում հոդվածագիրն ուսումնասիրել
է ռազմարդյունաբերական համալիրի իրավական
հիմքերը, դրա առաջխաղացման հնարավորություն
ները: Ուսումնասիրության արդյունքում հանգել է այն
եզրակացության, որ չի արվել հնարավոր առավելագույնը: Թեև Հայաստանում շուրջ 20 տարի է՝ ՏՏ ոլոր
տը հայտարարվել է տնտեսության գերակա ճյուղ,
սակայն դեռևս լուծված չէ համապատասխան կադ
րերի խնդիրը, բուհերը չեն թողարկում գիտու
թյան
և տեխնիկայի բնագավառի բավարար թվով շրջա
նավարտներ։ Ոլորտի զարգացման համար պետք է
բարելավել դպրոցական կրթությունը, ստեղծել մրցունակ տեխնոլոգիական համալսարան, իսկ մինչ այդ՝
պատրաստել թիրախային կադրեր ժամանա
կակից
զինատեսակներ նախագծելու համար:

Ե

րկրների համար ռազմարդյունաբերության
զարգացումը պայմանավորված է ինչպես ոչ
տնտեսական, այնպես էլ տնտեսական պատճառներով:
Ոչ տնտեսական պատճառներից են զենքի գնման ար
գելքի հաղթահարումը, արտաքին քաղաքականության
շարժառիթները, աշխարհաքաղաքական վերադասա
վորումները կամ, ինչպես Հայաստանի դեպքում է, պար
տադրված անհրաժեշտությունը: Այո՛, մենք պարտադրված ենք ունենալու զարգացած ռազմարդյունաբերու
թյուն, և դա մեզ պարտադրում է մեր աշխարհագրական
դիրքն ու որոշ հարևանների շարունակական նկրտում
ները մեր հայրենի հողի հանդեպ: Իհարկե, ռազմարդյու-
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1 Opportunity costs: Military Spending and the UN’s Development Agenda: International Peace Bureau, November 2012, p. 15.
2 ՀՀ օրենքը «Ռազմարդյունաբերական համալիրի մասին», հոդված 1, https://www.arlis.am/
3 ՀՀ օրենքը «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=130615
4 ՀՀ վարչապետի 2016 թվականի մարտի 23-ի՝ «ՀՀ ռազմարդյունաբերական հանձնաժողովին կից ռազմատեխնիկական
և գիտատեխնիկական խորհրդի կանոնադրությունն ու կազմը հաստատելու մասին» N199-Ա որոշումը, https://www.arlis.
am/documentview.aspx?docid=132975
5 Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, https://hti.am/pages.php?lang=1&id=7504&page_
name=news&fbclid=IwAR3Jj41g8rRyDBurFuF1_roOA8Www_s9L0WufCyRQT80rE3m6IbZQ8Dorjs
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բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, Ազգա
յին անվտանգության ծառայությունից մեկ
ներկայացուցիչ և ենթահանձնաժողովնե
րի նախագահներ: Խորհրդի խնդիրներից
է ռազմարդյունաբերական համալիրի կազ
մակերպությունների կադրերի պատրաստ
ման և վերապատրաստման վերաբերյալ
առաջարկությունների քննարկումը և ներ
կայացումը: Սակայն, այս ուղղությամբ ի՞նչ
է արվել մինչև այսօր: Ո՛չ ՊՆ-ն, ո՛չ ԿԳՄՍՆ-ն,
ո՛չ էլ ԲՏԱ նախարարությունը 2020-2022
թթ. միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի
բյուջետային ֆինանսավորման հայտերում
չունեն որևէ տեղեկություն որոշակի թվով
անհատների` աշխարհի որևէ տեխնո
լո
գիական համալսարան ամբողջական ուսումն առության (բակալավր կամ մագիստ
րատուրա) ուղարկելու մասին, որից հետո
վերջիններս պարտավորություն կունենա
յին իրենց ձեռք բերած գիտելիքնե
րով և
կապերով վերադառնալու ու աշխատելու
ռազմարդյունաբերության ոլորտի՝ պետական պատվերով գործող որևէ ընկերու

թյունում: Թեև պետք է նշել, որ 2019 թ.,
ՀՀ ԲՏԱ նախարարության և «Դրեյփեր
Վենչուր Նեթվորկի» միջև կնքված հա
մագործակցության հուշագրի համաձայն,
15 ձեռներեց 2020 թ. պետական ֆինան
սավորմամբ գործուղվել է Սիլիկոնյան հո-
վիտ՝ մասնակցելու 7 շաբաթ տևողությամբ
դասընթացի՝ ավարտին իրենց բիզնես գաղափարները վենչուրային կապիտալի ներդրողներին5 ներկայացնելու պայմանով:
Սա, իհարկե, օգտակար գործընթաց է
ստարտափների զարգացման, գաղափարը բիզնեսի վերածելու և առաջ մղելու համար, սակայն տեխնոլոգիական կրթություն
չէ, որը թույլ կտար նախագծել մեր հակա
ռակորդների նախագծած զինատեսակնե
րին մրցակից զինատեսակներ: Մինչդեռ
օրինակ՝ ՀՀ ՊՆ-ն տարեկան 100-120 զին
ծառայողի ուղարկում է աշխարհի 20-ից
ավելի բարձրագույն ռազմաուսումնական
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նաբերության, ռազմական ծախսերի այլընտրանքային արժեքը բավական մեծ է,
որն ավելի ակնառու է ցածր եկամուտ ունեցող երկրների դեպքում՝ չբացված դըպրոցներ, չկառուցված հիվանդանոցներ և
աղքատության ծրագրերի չֆինանսավո
րում1: Սակայն, այստեղ տեղին է հիշել Մասլոուի բուրգը՝ ըստ որի օդից, ջրից, սննդից
անմիջապես հետո անվտանգության պահանջմունքն է: Ուստի պար
տադր
ված ան
հրաժեշտությամբ երկրներին այլ բան չի
մնում, քան զարգացնել ռազ
մար
դյունա
բերությունը, հակառակ ռեպքում, պատե
րազմի ճանապարհով վճարված «գինը»
կործանարար կլինի:
«Ռազմարդյունաբերական համալիրի
մասին» ՀՀ օրենքը ընդունվել է 2015 թ.՝
հակամարտության սկզբնավորումից տասնամյակներ անց միայն: Օրենքի նպատակ
ների մեջ, ի դեմս այլ նպատակների, նշված
է նաև «գիտական և գիտատեխնիկական
կադրային քաղաքականության հիմքերի
ստեղծումը2»: Ռազմարդյունաբերության ո-
լորտում լիազորությունները պատկանում
են հիմնականում ՀՀ պաշտպանության նախարարությանը (ՊՆ), իսկ 2019 թ. դրանցից որոշները, մասնավորապես՝ Ռազմ
արդյունաբերական կոմիտեի լիա
զորու
թյուններն ու գործառույթները փոխանցվել
են ՀՀ բարձր տեխնոլոգիա
կան արդյու
նաբերության (ԲՏԱ) նախա
րարությանը3:
Թե ինչքանով է դա նպատակահարմար,
ցույց կտա ժամանակը: Ռազ
մարդյու
նա
բերության ոլորտում որոշակի պատաս
խանատվություն ունի նաև ՀՀ կրթության,
գիտության մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (ԿԳՄՍՆ), այն առումով, որ

Ռազմարդյունաբերական հանձնաժողո-
վին կից ռազմատեխնիկական և գիտատեխնիկական (ՌՏԳՏ) խորհրդի նախա-
գահն ի պաշտոնե ԿԳՄՍՆ գիտության կո
միտեի նախագահն է4: Խորհրդի ան
դամներ են նաև ՊՆ, ԲՏԱ նախարարության
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հաստատություններ՝ ռազմական ուսուցում
և, հիմնականում, կարճաժամկետ վե
րապատրաստում անցնելու, ընդ որում, վերա
պատրաստվողների մեջ գերակշռում են
կուրսանտները (բակալավր) և սպա-ունկընդիր
ները (մագիստրոս): 2020-2022 թթ.
նա
խատեսվում է 205 կուրսան
տի, 115
սպա-ունկնդրի, 100 զինծառայողի վերա
պատրաստման ուսումնառու
թյուն օտար
երկրյա պետությունների ռազմաուսումն ա
կան հաստատություններում6:
Ի՞նչ ունի Հայաստանն այսօր ռազմար
դյունաբերության առումով, և որո՞նք են զարգացած ռազմարդյունաբերական երկրների ընդհանրությունները: Մեր երկիրն այ
սօր կարիք ունի այս ոլորտի զարգացման,
բայց արդյոք առկա են բավարար հիմքեր
նման առաջընթաց ապահովելու համար:
Սպառազինության համաշխարհային մի
տումները ցույց են տալիս, որ վերջին տա
րիներին դրանց ծավալներն աճում են:
Զենք արտադրող և ռազմական ծառա
յու
թյուններ մատուցող աշխարհի խոշոր
ըն
կերությունների թոփ 100-ի վաճառ
քի
ծավալները 2018 թ. կազմել են 420 մլրդ
ԱՄՆ դոլար՝ 2017 թ. համեմատ աճելով
4.6%-ով7։ Սա հիմնականում պայմանավորված է 5 խոշոր ամերիկյան ընկերու

թյունների վաճառքի ծավալների ավելաց

մամբ, որն էլ, իր հերթին, կապված է Դ.
Թրամփի վարչակազմի կողմից 20172018 թթ. ռազ
մական ծախսերի մեծաց
ման հետ՝ ի հակակշիռ հիմնական մրցա
կիցների՝ Ռուսաստանի և Չինաստանի:
Զենքի արտադրությամբ զբաղվող երկրնե
րի մասնաբաժինները պատկերված են
գծապատկեր 1-ում:
Հատկանշական է, որ այդ երկրների
ցանկը գրեթե համընկնում է աշխարհի լա
վագույն թոփ 200 տեխնոլոգիական համալսարանների ցանկում մեծ տեսակարար
կշռով համալսարաններ ունեցող երկրնե
րի ցանկի հետ (գծապատկեր 2): Իհարկե,
սա նպատակ չունի Հայաստանը համեմատելու այդ երկրների հետ, բայց, ընդհա
նուր միտումը ցույց տալու առումով, կա
րևոր է: Այն է՝ զարգացած ռազ
մա
 ր
դյու
նա
բերություն ունեցող երկրներն ունեն
մրցունակ տեխնոլոգիական համալ
սա
րաններ և գիտության և տեխնիկայի ոլոր
տի բավարար թվով շրջանավարտներ:
Վերջին պնդումն արտացոլված է գծա
պատկեր 3-ում:
Ինչպես երևում է գծապատկեր 3-ից,
նշված գրեթե բոլոր երկրներում գիտության
և տեխնիկայի ոլորտի շրջանավարտների
տեսակարար կշիռը գերազանցում է 20%ը, իսկ ՌԴ-ի, Սինգապուրի և Գերմանիայի

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Աշխարհի՝ զենք արտադրող 100 խոշոր ընկերությունների վաճառքի
մասնաբաժինն ըստ երկրների, 2018 թ.8*

*Չինաստանն ընդգրկված չէ չինական ընկերությունների տվյալների ոչ ամբողջական լինելու
պատճառով, թեև զենքի արտահանմամբ 5-րդն է աշխարհում։
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6 ՀՀ պաշտպանության նախարարության 2020-2022 ՄԺԾԾ և 2020 թ. բյուջետային ֆինանսավորման հայտ,
Ծրագիր-1125, Ռազմական ուսուցում և վերապատրաստում, էջ 5:
7 THE SIPRI TOP 100 ARMS PRODUCING AND MILITARY SERVICES COMPANIES, 2018, SIPRI Fact Sheet December 2019.
8 Գծապատկերը կազմվել է Ստոկհոլմի խաղաղության միջազգային հետազոտությունների ինստիտուտի տվյալների
հիման վրա, SIPRI, https://www.sipri.org/

/5.

2020

Աշխարհի լավագույն 200 տեխնոլոգիական համալսարանների ցանկում առավել
մեծ տեսակարար կշիռ ունեցող երկրները9

դեպքում դա 30-35% է: Ինչ վերաբերում է
Հայաստանին, ապա այստեղ ընդհանուր
շրջանավարտների մեջ գիտության և տեխնիկայի ոլորտի շրջանավարտներն ընդա
մենը 15%-ն են10, և, ավանդաբար, սա հա
մարվում է Հայաստանի նորարարական
ներդրանքի թույլ կողմը, այն դեպ
քում,
երբ տեղեկատվական տեխնոլո
գիաների
ոլորտն արդեն 20 տարի է՝ կառավարու
թյան կողմից հայտարարվել է տնտեսու
թյան գերակա ճյուղ: 2017 թ. դեկտեմբե-
րին ընդունվել է Հայաստանում տեխնոլո-

գիական համալսարան հիմնելու մասին
հայեցակարգ11, որը, սակայն, ընթացք չի
ստացել: Փաստացիորեն, Հայաս
տանում
չկա համաշխարհային մասշտաբով մրցունակ տեխնոլոգիական համալսարան, իսկ
պետությունը նույնիսկ «թիրախային» կադրեր չի պատրաստում, ունենք դպրո
ցա
կան կրթության ցածր որակ՝ VII–XI դասարաններում հայոց լեզվի 5.8 միավոր, մա
թեմատիկայի 4.4 միավոր միջին գնահատականներով12 (թեև «Թումո» ստեղծարար
տեխնոլոգիաների կենտրոնները, «Արմաթ

ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

Աշխարհի լավագույն 200 տեխնոլոգիական համալսարանների ցանկում առավել
մեծ տեսակարար կշիռ ունեցող երկրները13
9 Կազմվել է QS-ի 2020 թ. վարկանշավորման հիման վրա, https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2020/engineering-technology
10 Ըստ 2020 թ. համաշխարհային նորարարական ինդեքսի տվյալների, https://www.globalinnovationindex.org/Home8
Գծապատկերը կազմվել է Ստոկհոլմի խաղաղության միջազգային հետազոտությունների ինստիտուտի տվյալների
հիման վրա, SIPRI, https://www.sipri.org/
11 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=119184
12 ՀՀ կրթության տեսչական մարմնի 2019 թ. գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություն, էջ 7, http://www.eib.am/.../
upl.../2020/02/2019_hashvetvutyun.docx
13 Ըստ 2020 թ. համաշխարհային նորարարական ինդեքսի տվյալների, https://www.globalinnovationindex.org/analysis-economy
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լաբորատորիաները» որոշ չափով մեղմում
են դպրոցական կրթության հետ կապված
խնդիրները): Եվ սա այն հիմքն է, որի վրա
պետք է զարգա
նան տեխնոլոգիաների
ոլորտը և ռազմարդյունաբերությունը:
Զարգացած ռազմարդյունաբերությամբ
վերոնշյալ երկրները ոչ միայն զենքի խո
շոր արտադրողներ են, այլև պետական
բյուջեի հաշվին մեծ ռազմական ծախսեր
կատարողներ: 2019 թ. ռազմական ծախսեր/ՀՆԱ հարաբերակցությամբ առաջա-

տարն Իսրայելն է՝ 5.3%, որին հաջորդում
են ՌԴ-ն՝ 3.9%, ԱՄՆ-ը՝ 3.4%, Սին
գա
պուրը՝ 3.2% և Հնդկաստանը՝ 2.4% ծախսերով14: Որոշ երկրներում ռազմարդյունաբերության ոլորտի խոշոր ընկերություննե
րը բացառապես պետական են և հիմն ա
կանում կախված ներքին պահանջարկից.
օրինակ՝ զենք արտադրող թոփ 100-ում
ընդգրկված բոլոր 10 ռուսական, ինչպես
նաև 3 հնդկական ընկերությունները պե-
տական են։ Սա նշանակում է, որ զար
գացած ռազմարդյունաբերություն ունենալու համար պահանջվում են պետական

բյուջեից համապատասխանաբար կա
տար
վող ծախսեր: ՀՀ ռազ
մական ծախ
սեր/ՀՆԱ հարաբերակցությունը նույնպես
փոքր չէ. 2000-2019 թթ. ընթացքում դա
միջինում կազմել է ՀՆԱ 3.62%-ը, իսկ
2019 թ.՝ 4.94%-ը15։ Ավելին, Հայաստանն
ըստ աշխարհի ամենառազմականացված
երկրների ինդեքսի զբաղեցնում է 3-րդ հո
րիզոնականը՝ զիջելով միայն Իսրայելին և
Սինգապուրին16: Ադրբեջանի ռազմական
ծախսերը վերջին 20 տարում միջինում
կազմել են ՀՆԱ 3.44%-ը17՝ ՀՀ ցուցանիշին
գրեթե հավասար: Սակայն, ակնհայտ է,
որ պատերազմելիս կարևոր են ոչ թե հա-
րաբերական, այլ բացարձակ թվերը, որոնք
երկու երկրների ՀՆԱ-ների՝ ներկա պահին ավելի քան եռակի տարբերության
համատեքստում վճռորոշ են դառնում:
Անհնար է պատկերացնել ռազմարդյու-

նաբերության ոլորտն առանց զարգացած
ՏՏ ոլորտի և համապատասխան ընկերությունների հետ արդյունավետ հա
մագոր
ծակցող պետական լիազոր մարմնի: ՏՏ
ոլորտը Հայաստանում դեռևս 2000 թ. հայտարարվել է որպես տնտեսության գերա
կա ճյուղ, որից հետո մշակվել է ռազմա-
վարություն, ներդրվել զարգացման հայեցակարգ (2001 թ.), ստեղծվել զարգացմա
նը նպաստող մարմիններ՝ Ինֆորմացիոն
տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների
միություն (ԻՏՁՄ, 2000 թ.), ՀՀ վարչապետի վերահսկողության ներքո գործող Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման խորհուրդ (ՏՏԶԽ, 2001 թ.) և Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնա
դրամ
(ՁԻՀ, 2002 թ.): 2014 թ. ընդունվել է «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պե-
տական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքը,
որով սկսնակ ընկերություններին տրվել
է հարկային արտոնություն: Ըստ ՁԻՀ-ի
տվյալների՝ 2018 թ. ոլորտում գործել է մոտ
800 ընկերություն՝ 922.3 մլն ԱՄՆ դոլար
ընդհանուր շրջանառությամբ18: 2019 թ.
մշակվել է Ազգային վենչուրային հիմնա
դրամի ստեղծման հայեցակարգը, ՊՆ
Ռազմարդյունաբերական կոմիտեի լիազորությունները փոխանցվել են ԲՏԱ նախա
րարությանը, նախատեսվածից 30%-ով
ավելի գումար է հատկացվել ռազմարդյու
նաբերության ԳՀՓԿ աշխատանքների
կատարմանը19: Սակայն, Հայաստանում
ռազմարդյունաբերության ոլորտի ընկե
րու
թյունների վերաբերյալ բաց և հա
սա-
նելի ամբողջական տվյալներ չկան. քա
նի՞ ընկերություն է գործում, ի՞նչ զինատե
սակներ են արտադրվում և ի՞նչ ծավալով,
հայտնի չէ: Այդուհանդերձ, ԲՏԱ նախա
րարության հաշվետվության մեջ նշվում
է, որ 2019 թ. «Դիջիթեք Էքսպո» ցուցա
հանդեսին մասնակցել է հայկական ին
ժեներական 25 ընկերություն, որից 10
ընկերությունը՝ ռազմարդյունաբերության

14 Տվյալներն ըստ Համաշխարհային բանկի, https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS
15 Համաշխարհային բանկ, https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?contextual=default&end=2019&locations=AM-AZ&start=1997
16 Global Militarization Index https://gmi.bicc.de/index.php?page=ranking-table
17 Հաշվարկվել է Համաշխարհային բանկի տվյալների հիման վրա։
18 Հայաստանի ՏՀՏ ոլորտի հետազոտության հաշվետվություն, Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ, 2019։
19 ՀՀ ԲՏԱ նախարարության 2019 թ. ընթացքում կատարած հիմնական աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ
հաշվետվություն, https://hti.am/pages.php?lang=1&id=108&page_name=reports

20 Երևանի հեռահար նշանակետը արտահանումն է. ո՞ր երկրներում են Կալաշնիկովի ինքնաձիգ արտադրում, https://armeniasputnik.am/analytics/20200609/23322218/yerevani-herahar-nashanakety-artahanumn-e-vor-erkrnerum-en-kalashnikovi-inqnadzig-artadrum.html
21 ՀՀ ԶՈՒ-ն առաջին անգամ մարտական պայմաններում կիրառել է հայկական արտադրության ԱԹՍ-ներ, https://artsakhpress.am/arm/news/129297/hh-zu-n-arajin-angam-martakan-paymannerum-kirarel-e-haykakan-artadrutyan-ats-ner.html
22 Unmanned Aerial Vehicle, Global Forecast to 2025, https://www.marketsandmarkets.com/MarketReports/unmanned-aerial-vehicles-uav-market-662.html
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պանության նախարարության պատվեր
ներից, քանի որ ապահովում է իրացման
ավելի մեծ հնարավորություններ։ Բացի
դրանից, ԱԹՍ-ների շուկան աճում է արագ
տեմպերով, և, կանխատեսումների համա
ձայն, 2019-2025 թթ. դրա միջին աճի տեմպը 15.5%22 է: Հետևաբար՝ պետության մակարդակով պետք է թե՛ ներդրումներ կա
տարել, թե՛ թիրախային կադրեր պատ
րաստել՝ փորձելով միասնանալ այս շու
կային։
Այսպիսով՝ ՀՀ-ում ռազմարդյունաբերության ոլորտի զարգացումը թեև անհրաժեշտություն է, սակայն այդ ուղղությամբ
բավարար քայլեր չեն ձեռնարկվել։ «Ռազ
մարդյունաբերական համալի
րի մասին»
ՀՀ օրենքն ընդունվել է հակամարտության
սկզբնավորումից տասնամյակներ անց միայն: Չեն ստեղծվել համապատասխան նախապայմաններ ոլորտն անհրաժեշտ կադ
րերով ապահովելու համար, մասնավորա
պես՝ որակյալ դպրոցական, բարձրագույն
տեխնոլոգիական կրթության ապահովում,
թիրախային կադրերի պատրաստում և
այլն: Մինչդեռ ուսումնասիրությունները
ցույց են տալիս, որ զարգացած ռազմար
դյունաբերությամբ երկրներն ունեն մրցու
նակ տեխնոլոգիական համալսարաններ,
հետևաբար՝ գիտության և տեխնի
կայի
ոլորտի բավարար թվով շրջանա
վարտ
ներ: Ուստի օր առաջ պետք է կյանքի կոչել ժամանակակից տեխնոլոգիական հա-
մալսարանի հայեցակարգը, բարելավել
դպրո
ցական կրթության որակը և պատ
րաստել թիրախային կադրեր՝ ուսումնա
ռության նպատակով աշխարհի լավա
գույն տեխնոլոգիական համալսարաններ
գործուղելով որոշակի թվով անձանց՝ պայ
մանով, որ կվերադառնան և ձեռք բերված
գիտելիքներն ու կապերը կներդնեն ռազ
մարդյունաբերության ոլորտի՝ պետական
պատվերի շրջանակում աշխատող որևէ
ընկերությունում:

/5.

2020

ոլորտից, ուստի կարող ենք ենթադրել,
որ առնվազն 10 այդպիսիք գործում են։
2020 թ. մայիսի 15-ին «Նեյտրոն գիտա
ար
տադրական միավորում» ՓԲԸ-ի և
ռու
սական կողմի միջև պայմանագիր է
կնքվել Երևանում «Կալաշնիկով» ինքնա
ձիգի արտադրություն կազմակերպելու
համար: «Նեյտրոն ԳԱՄ» բազայի հիման
վրա ստեղծվել է «ԱԿ-103 Կալաշնի
կով»
ինքնաձիգի հավաքման արտադրա
մաս,
տրվել է արտոնագիր 10 տարով, տարե
կան մինչև 50 հազար ինքնաձիգի ար
տադրության հնարավորությամբ20: Բացի
դրանից, նախատեսվում է նաև նանո
մանրաթելերի և դրանցից պատրաստված
տարբեր իրերի արտադրություն, մասնավո
րապես՝ օպտիկա-էլեկտրոնային սարքեր,
գիշերային ջերմային նշանոցներ: «Գառ
նի լեռ ԳԱՄ» և «Արսենալ» ռազմար
դյու
նաբերական գործարանում արտադրվում
են հրետանային զինատեսակներ, արկեր,
մարտագլխիկներ, ինչպես նաև գիշերա
յին և ցերեկային նշանոցներով զինված
ավ
տոմատ և հեռակառավարվող, խոշոր
տրա
մաչափի հրաձգային համակարգեր:
Հուլիսյան մարտերի օրերին առաջին ան-
գամ կիրառվել է հայկական արտադ
րու
թյան մարտական ԱԹՍ21, իսկ վերջերս
փորձարկվել է նաև հայկական արտադ
րության UL-350 ԱԹՍ-ն: Սակայն, ԱԹՍների զանգվածային արտադրություն, որքանով որ հայտնի է, Հայաստանում դեռ
չկա: Հաշվի առնելով, որ վերջինիս ար
տադ
րության մեջ կիրառվում են ար
հես
տական բանականություն, աերոդինամիկայի, ֆիզիկայի, նյութագիտության, էլեկտրոնիկայի տարրեր, որոնք Հայաստա
նում արդեն որոշ հաջողություններ գրան
ցել են, ապա կարող ենք ենթադրել, որ
ոչ հեռավոր ապագայում դրանց զանգ
վածային արտադրության կազմակերպու
մը նույնպես հնարավոր կլինի: ԱԹՍ-ների
կիրառությունը բազմազան է և, այդ տե
սանկյունից, կախված չէ միայն ՀՀ պաշտ-
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերու
թյան նախարարություն,

https://hti.am/pages.php?lang=1&id=7504&page_
name=news&fbclid=IwAR3Jj41g8rRyDBurFuF1_
roOA8Www_s9L0WufCyRQT80rE3m6IbZQ8Dorjs

2. ԲՏԱ նախարարության 2019 թ. ընթացքում
կատարած հիմնական աշխատանքների
արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվու-
թյուն,
https://hti.am/pages.php?lang=1&id=108&page_
name=reports

3. Համաշխարհային նորարարական
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БЫЛО ЛИ У НАС ДОСТАТОЧНО ОСНОВАНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВОЕННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ?

Развитие военной промышленности является для Армении императивом. В этом контексте
были изучены правовые основы оборонно-промышленного комплекса и существующие условия
для развития. В результате исследования мы пришли к выводу, что не было сделано максимально
возможное. Уже около 20 лет ИТ-сектор объявлен приоритетной отраслью экономики в Армении,
но проблема кадрового обеспечения сектора еще не решена, у нас по-прежнему недостаточно
выпускников в области науки и технологий. Для развития сектора необходимо улучшить школьное
образование, создать конкурентоспособный технологический университет, а до этого подготовить
целевые кадры для создания современного оружия.
Ключевые слова: военная промышленность, развитие, обучение сотрудников, образование
Ruzanna TADEVOSYAN
Junior researcher at «Amberd» Research Center,
PhD student at ASUE
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DID WE HAVE SUFFICIENT GROUNDS FOR THE DEVELOPMENT
OF THE MILITARY INDUSTRY?

The development of the military industry is an imperative for Armenia. In this context, the legal
basis of the military-industrial complex and the existing conditions for development were studied. As
a result of the study, we came to the conclusion that the maximum possible was not done. It has been
20 years that the IT sector in Armenia has been declared a priority branch of the economy, but the
problem of the sector's personnel has not yet been solved, and we still have an insufficient number of
graduates in the field of science and technology. For the development of the sector, it is necessary to
improve school education, to establish a competitive technological university, and prior to that to train
target personnel to design modern weapons.
Key words:

military industry, development, target staff training, education
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ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ՝ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ
ՍԵՐՆԴԻ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ
«ԹԱՏԵՐԱԲԵՄՈՒՄ»
Պատերազմի գործիքակազմը ժամանակի ընթացքում պարբերա
բար փոփոխվում է: Պատերազմ վարելու ավանդական տեսանկյունները
գնալով վերաձևվում են: Պատերազմական սովորական տեխնիկային
և ռազմավարությանը փոխարինման են գալիս պատերազմական նոր
մարտավարություններ ու ժամանակակից գործիքներ, ինչպիսիք են տե-
ղեկատվական պատերազմն ու լրատվական քարոզչությունը, անհա
մաչափ և հիբրիդային պատերազմները, որոնք վերացնում են մարտա
կան և ոչ մարտական գծերը՝ լրացնելով այդ բացը:
Ալբերտ Նոֆի1

Հիմնաբառեր. պատերազմի սերունդներ, գերժա		մանակակից տեխնոլոգիաներ,
		
ռազմական բյուջե, ոչ կոնտակտային
		պատերազմ, տարածաշրջանային
		բախումներ

Մերի
ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
ՀՊՏՀ ասպիրանտ
2018 թ. ավարտել է ՀՊՏՀ-ն՝
«Միջազգային տնտեսական հա-
րաբերություններ» մասնագիտությամբ և ընդունվել մագիստրա
տուրա: 2018 թվականից առ
այ
սօր Օրբելի վերլուծական կենտ
րոնի հետազոտող փորձագետ է:
2020 թ. ընդունվել է ՀՊՏՀ աս
պիրանտուրա:
2019 թ. փոխանակման ծրագրի
շրջանակներում սովորել է Պոզնանի տնտեսագիտական համալսարանում՝ «Միջազգային բիզ

նես» մասնագիտությամբ։

Ժամանակակից աշխարհում պատերազմի «սե
րունդների» միմյանց հաջորդող սահմանագծերը հիմնականում համընկել են մարդկային հասարա

կու
թյան զարգացման որակական, պատմական նշանա
կության փոփոխությունների հետ, որոնք էլ պայմա
նավորել են խոցման` սկզբունքորեն նոր միջոցների ի
հայտ գալը, պատերազմի վարման նոր ձևերի ու եղա
նակների զարգացումը։ Ներկայիս փոփոխվող աշ-
խարհակարգում, չնայած «չհայտարարված պատերազմն երին», աշխարհի հզորները մեծացնում են ռազմական ծախսերը, վերազինում և ներդնում գերժամանակակից սպառազինություն, նախապատրաստ
վում հաջորդ սերնդի ոչ կոնտակտային (ոչ շփումային) պատերազմների։ Ըստ սերնդային առանձ

նա
հատկությունների՝ պատերազմների ուսումնասիրու
թյունը ցույց է տալիս, որ վաղուց արդեն անցյալում են
մեզ ծանոթ մարտավարության տեսակները, դեմ առ
դեմ մարտերը, և որ յուրաքանչյուր հաջորդ սերնդի
պատերազմ հիմնվում է տեխ
նիկայի զարգացման,
ար
հեստական բանականու
թյան կիրառման և հե
ռահար գերճշգրիտ խոցման համակարգերի վրա։
Հայաստանը, ցավոք, հայտնվեց հինգերորդ սերն
դի պատերազմի «թատերաբեմում»՝ չունենալով այն
անհրա
ժեշտ տնտեսական հենքը, որը թույլ կտա
ր
դիմակայել տարածաշրջանային բախումն երին։

Ա

դրբեջանի սանձազերծած ռազմական գոր-
ծողությունների հետևանքով սկսված պատերազմի թափն ու ռազմագիտական բաղադրիչներն ան-
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1 ALBERT A. NOFI, RECENT TRENDS IN THINKING ABOUT WARFARE, էջ 87,
2006 https://www.cna.org/CNA_files/PDF/D0014875.A1.pdf

2 Մնացական Ռ. Խաչատրեան, «6-րդ սերնդի պատերազմներ», 2016, «ԱԶԳ» օրաթերթ, https://www.azg.am/
AM/2016042916
3 Արկադի Տեր-Թադևոսյան, Ռազմական փորձագետների կանխատեսումները` ապագայի պատերազմների վերաբերյալ,
http://hayacq.am/2910/
4 1GW. Զանգվածային կենդանի ուժ ՝ պայքար դեմ առ դեմ, 2GW. Զանգվածային կրակային ուժ՝ երբ ֆիքսված ամրություն
ներն առավելություն ունեն 1GW տեխնիկայի նկատմամբ, 3GW. Մանևրի պատերազմ, որտեղ տարածությունը փոխա-
րինվում է ժամանակով ՝ չեզոքացնելով 2GW տեխնիկան, 4GW. Ապստամբություն և ահաբեկչություն. Ցածր ինտենսի
վության ձգձգված պատերազմ, որը չեզոքացնում է 3GW տեխնիկան, 5GW. Ոչ կոնտակտային պատերազմ - ճշգրտորեն
ղեկավարվող զենք, որն օգտագործվում է 4GW տեխնիկայի խոցման համար։
5 William S. Lind, “Understanding Fourth Generation War”, 2004, https://original.antiwar.com/lind/2004/01/15/understanding-fourth-generation-war/
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թյուններ են մեզ անհրաժեշտ ներկայում
և ապագայում: Մենք պետք է դասակար
գենք նաև մեր հակառակորդ երկրներից
յուրաքանչյուրին՝ ըստ մարտունակության
և պատրաստվածության, հասկանալու համար, թե որ սերնդի պատերազմ են ունակ
վարելու նրանք: Այսպիսով՝ Երկիր մոլորա
կի վրա երբևէ տեղի ունեցած բոլոր պատերազմները ընդունված է բաժանել երկու
խմբի.
●
առաջին 4 սերնդի պատերազմներ՝ գե
րակշռում է կենդանի ուժը, և առանցքա
յին դեր է խաղում մարդկային գործոնը,
●
5-րդ, 6-րդ, 7-րդ սերնդի պատերազմ
ներ՝ կիրառվում են գերճշգրիտ տեխ
նոլոգիաներ, հնարավորինս նվազեց
վում է մարդկանց առճակատումը։
Յուրաքանչյուր պատերազմ, որպես
բռնության ձև, ունի իր առանձնահատկու
թյունները, կառուցվածքը, գործառույթնե
րը, տրամաբանությունը և իրեն բնորոշ
գործիքակազմը4։ Վաղնջական ժամանակ
ներից մինչև XX դարը միմյանց հաջորդած
պատերազմների առնվազն 4 սերունդ էր
հայտնի, ընդ որում, դրանց՝ միմյանց հա
ջորդելու սահմանագծերը հիմնակա
նում
համընկնում են մարդկային հասարակու
թյան զարգացման որակական, պատմա
կան նշանակություն ունեցող ցատկե
րի
հետ, որոնք էլ պայմանավորել են խոցման
սկզբունքորեն նոր միջոցների ի հայտ գա
լը։ Վերջիններս էլ, իրենց հերթին, ձևա-
վորել են պատերազմի վարման նոր եղա
նակներ։ «4-րդ սերնդի պատերազմ» հաս
կացությունն առաջ են քաշել ԱՄՆ վեր
լուծաբանները, առաջին հերթին՝ Ուիլյամ
Ս. Լինդը5՝ հիմնավորելով «պատերազմի
փո
փոխվող դեմքը»: Ծովային հետևակի
կորպուսի պաշտոնաթող գնդապետ Թո
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նախադեպ էին: Փաստացի վարում էինք
5-րդ սերնդի պատերազմին բնորոշ գործողություններ։ Այս մասին մեկ անգամ չէ,
որ հայտարարվել է այդ օրերին, սակայն
անհրաժեշտություն է առաջանում պար
զաբանել՝ ինչ է իրենից ներկայացնում 5-րդ
սերնդի պատերազմը, ինչով է տարբերվում
մեզ ծանոթ պատերազմներից, և ինչ տնտե
սական հիմք է անհրաժեշտ մարդկությանը
վերջին սերնդի պատերազմ վարելու հա
մար։
Հատկանշական է, որ ժամանակակից
պատմության մեջ հայտնի է նաև «վեցերորդ
սերնդի պատերազմ» հասկացությունը,
որը շրջանառության մեջ են մտցրել ռուս
և հայ ռազմական վերլուծաբաններն ու
տեսաբանները։ Հայ իրականության մեջ
առաջին անգամ այս եզրույթին անդրա
դարձել է ռազմական պատմաբան, ռազ
մաքաղաքական վերլուծաբան, գնդապետ
Մնացական Ռ. Խաչատրեանը2, իսկ գենե
րալ Արկադի Տեր-Թադևոսյանը՝ «Կոման
դոսը»3, զարգացնելով այդ տեսությունը,
առաջ է քաշել նաև «յոթերորդ սերնդի պատերազմ» հասկացությունը։ Ռուսաս
տա
նում «վեցերորդ սերնդի պատերազմ» հասկացությունը տեղ է գտել մի շարք ռազմա
կան տեսաբանների, այդ թվում՝ գեներալ
Սլիպչենկոյի, Վլադիմիր Վանտրոբանի, ծո
վակալ Կապիտանեցի աշխատություննե
րում։ Սակայն, մինչ անդրադառնալը պա
տերազմի նորագույն սերունդներին, հարկ
է կատարել հակիրճ ռազմապատմական
էքսկուրս։ Դասակարգելով յուրաքանչյուր
սերնդի պատերազմի ռազմավարությունն
ու տեխնիկան և այդ դասակարգումների
հիմ
քում տարբերակելով պայմանները,
հանգամանքները և իրադարձություննե
րը՝ հնարավոր է տեսնել, թե ինչ կարողու-
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մաս Համսին6 գրել է. «Ժամանակակից պատերազմների «առաջին սերնդի» ժամա
նակ գերակշռում էր զանգվածային կենդանի ուժը, և դա եզրափակվեց Նապոլեո-
նի արշավանքներով: «Երկրորդ սերնդում»,
որն արագորեն ընդունվեց աշխարհի խո
շոր տերությունների կողմից, գերակշռում
էր կրակի ուժը. այն ավարտվեց Առաջին
համաշխարհային պատերազմով: Համեմատաբար ավելի կարճ ժամանակահատ
վածում՝ Երկրորդ համաշխար
հային պա
տե
րազմի ընթացքում, գերմանացիները
ներմուծեցին «երրորդ սերնդի պատերազմ»
հասկացությունը, որը բնութագրվում է մանևրով, ավելի տարածված է որպես Բլից
կրիգ (կայծակնային պատերազմ)։ Իսկ
«չորրորդ սերնդի պատերազմները» զար-
գացել են՝ հիմնվելով Երկրորդ համաշ
խարհային պատերազմից ի վեր քաղաքա
կան, սոցիալական, տնտեսական և տեխ-
նիկական փոփոխությունների վրա: 4-րդ
սերունդը ներառում է ցածր ինտենսիվու
թյան ձգձգված մարտեր, ինչպես նաև ահա
բեկչության կիրառման բաղադրիչ»:
Համսին մատնանշում է նաև 5-րդ սերնդի՝
կիբեռպատերազմի մասին, որը ոչնչաց
նում է երկրի տնտեսությունը՝ դրանով իսկ
վերացնելով պատերազմ սկսելու շարժա
ռիթներն ու արդյունաբերական կարողու
թյունները:
5-րդ սերնդի պատերազմը, թերևս,
հայտնի էր միայն գրական ակնարկներից
և ռազմական փորձագետների կանխա
տեսումներից, այնինչ, ցավով պետք է ար-
ձանագրել, որ դրան բնորոշ որոշակի գոր
ծիքակազմ, ռազմավարություն ու հատկանիշներ գործնական կիրառություն ստա

ցան Արցախի Հանրապետությունում տե
ղի ունեցած պատերազմում։
Ռուս և հայ վերլուծաբանների՝ պատե
րազմների դասակարգման սկզբունքների
վերաբերյալ մոտեցումներն էականո
րեն
տարբերվում են ամերիկացի ռազմագետ-

ների տեսակետներից։ «6-րդ սերնդի պա
տերազմ» հասկացությունը ռուսական ռազ-
մագիտության մեջ հայտնվել է 20-րդ դարի
վերջին և 21-րդ դարի սկզբին։ Սլիպչենկոն
դա անվանում է «ոչ կոնտակ
տային (առանց շփման) պատերազմ» (non-contact

warfare): Եթե առաջին չորս սերնդի պա-
տերազմները ենթադրում էին մարտեր՝
կենդանի ուժի անմիջական մասնակցությամբ, ապա վերջին սերնդինը՝ գերճշգրիտ
զինտեխնիկայի օգտագործում, մարդկային ուժի ուղիղ առճակատման բացառում
կամ նվազագույն կիրառում7։ Հենց սա է
պատճառը, որ այս դեպքում գործնակա
նում այնպիսի ավանդական հասկացու
թյուններ, ինչպիսիք են «ռազմաճակատի
գիծը», «զորքերի շարակարգը», «թիկունքը»
և կոնտակտային կամ շփումային պատե
րազմի այլ հատկանշական երևույթները,
ըստ էության, կորցնում են իրենց նշա
նակությունը: Ըստ Մնացական Ռ. Խա
չատրեանի՝ նոր սերնդի պատերազմ վա-
րելու համար կարևորվում է հասարակու
թյան տնտեսական զարգացման մակար
դակը,8 և նման պատերազմները բնորոշ
են լինելու 21-րդ դարին։ «Որևէ սերնդի պատերազմ պետք է դիտարկել որպես բարդ
հասարակական-քաղաքական երևույթ, որն
ընդգրկում է պետությունների և հասարա
կական-քաղաքական համակարգերի միջև
պայքարի զանազան տեսակների ամբող
ջությունը. այդ թվում՝ քաղաքական, դիվանագիտական, գաղափարախոսական, տըն-
տեսական, ռազմական, տեղեկատվական,
բնապահպանական և այլն»,- գրում է նա9։
Տեղեկա
տվական պայքարը գրեթե միշտ
ուղեկցում է բոլոր պատերազմն երին, սա
կայն 6-րդ սերնդի պատերազմի դեպքում,
երբ կիրառվում են բարձր ճշգրտության
զենքեր, դա վճռորոշ նշանակություն է
ձեռք բերում: Օգտագործվում են այս
ոլոր
տի պայքարի տարբեր ձևեր՝ սկսած
ապատեղեկատվության (fake news) մեծ

6 Thomas X. Hammes, “4GW: Our Enemies Play to Their Strengths,” Armed Forces Journal, 2004, էջ 40-41. Տես նաև՝ Thomas
X. Hammes, The Sling and the Stone: On War in the 21st Century (St. Paul, WI.: Zenith Press, 2004); Thomas X. Hammes, “Insurgency: Modern Warfare Evolves into a Fourth Generation,” Strategic Forum, 214, 2005, http://www.ndu.edu/inss/strforum/
SF214/SF214.pdf
7 Warfare Evolution Blog: Next generation warfare part 2, Ray Alderman, 2014 https://militaryembedded.com/radar-ew/signal-processing/warfare-evolution-blog-next-generation-warfare-part-2
4 «ԱԶԳ» օրաթերթ, «6-րդ սերնդի պատերազմներ», 2016, https://www.azg.am/AM/2016042916
9 Նույն տեղում:
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Ռազմական ծախսերով աշխարհի առաջատար 18 երկրներն ըստ SIPRI-ի
տվյալների (ռազմական ծախսեր/ՀՆԱ, %)

հոսքերի տարածումից, վերջացրած պա-
տերազմի ընթացքի վերաբերյալ օպերա
տիվ տվյալների առկայությամբ և հասա
րակության իրազեկվածության մակար
դակի բարձրացմամբ։
Այսօր աշխարհի տարբեր տարածա
շրջանների երկրներում ռազմական ծախսերի կտրուկ ավելացումը վկայում է «չհայ
տարարված պատերազմների» առկայու
թյան մասին։ Վերջին տասնամյակում հա-
մաշխարհային ռազմական ծախսերը կա
յուն կերպով նվազել են միայն ֆինանսա
տնտեսական ճգնաժամից հետո՝ 20112014 թթ., իսկ 2015 թ.-ից ի վեր դրանք
սկսել են աճել։
Ստոկհոլմի միջազգային խաղաղության
հետազոտության ինստիտուտի (Stockholm
International Peace Research Institute SIPRI)10
տվյալներով՝ 2019 թ. աշխարհում ռազ
մա
կան ծախսերը կազմել են 1,917 տրլն
ԱՄՆ դոլար, ինչը 1988 թ.-ից ի վեր ամե
նաբարձր ցուցանիշն է։ Ընդհանուր առ
մամբ, 2019 թ., 2018 թ. համեմատ, աշխար
հում ռազմական ծախսերն ավելացել են
3,6%-ով, իսկ 2010 թ. համեմատ՝ 7,2%-ով։
Գծապատկեր 1-ում ներկայացված են

ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

ռազմական ծախսերի գծով աշխարհի 18
առաջատար երկրներ, որոնց կազմը եզրափակում են տարածաշրջանային երկրնե
րից Թուրքիան և Իրանը։
Ըստ մասնագետների՝ 2019 թ. աշխար
հում ռազմական ծախսերը կազմել են հա-
մաշխարհային ՀՆԱ 2,2%-ը, իսկ հինգ ամե
նախոշոր ծախսողներն էին ԱՄՆ-ը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Ռուսաստա
նը
և Սաուդյան Արաբիան, որոնց ծախսերը
միասին համաշխարհային ռազմական
ծախսերի 62%-ն էին (գծապատկեր 2):
Ըստ SIPRI-ի տվյալների` 4,0% կամ ավելի ռազմական բեռ ունեցող 10 երկրից 6-ը
Մերձավոր Արևելքում է: Հատկանշական
է, որ Օմանն իր ՀՆԱ-ի 8,8%-ը ծախ
սել
է նշված ոլորտում (աշխարհում ամե
նա
բարձր մակարդակը), Սաուդյան Արա
բիան՝ 8,0%-ը, Քուվեյթը՝ 5,6%-ը, Իսրայելը՝ 5,3%-ը, Հորդանանը՝ 4,7%-ը, Լիբանա
նը՝ 4,2%-ը, Ալժիրը՝ 6,0%-ը, Հայաստանը՝
4.9%-ը, Ադրբեջանը՝ 4,0%-ը և Պակիստա
նը՝ 4,0%-ը:
Ինչպես տեսնում ենք, Հայաստանը
նույնպես ներառված է այս երկրների ցան-
կում՝ 4,9% ցուցանիշով հայտնվելով 6-րդ

10 SIPRI Fact Sheets, TRENDS IN WORLD MILITARY EXPENDITURE, 2019, https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-04/
fs_2020_04_milex_0.pdf
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Առաջատար երկրների մասնաբաժինը համաշխարհային
ռազմական ծախսերում, 2019 թ. (%)

տեղում, մինչդեռ Ադրբեջանը՝ 4% ցուցա
նիշով, 9-րդում է։
Աշխարհի առաջատար երկրների տվյալ-
ներն այս առումով որքան էլ որ տպավորիչ
լինեն, այդուհանդերձ, էլ ավելի են ընդ
գծում ՀՀ՝ որպես հակամարտության մեջ
գտնվող երկրի թույլ կողմերը։ Մասնավո
րապես՝ թեև Հայաստանի ռազմական
ծախ
սերը շարունակաբար աճել են, իսկ
վերջին 2 տարիներին հատել 300 մլրդ դրա
մի սահմանը, դրանք անհամեմատելի են
վերոնշյալ երկրների ցուցանիշների հետ։
ՀՀ 2020 թ. պետական բյուջեով պաշտ
պանության ոլորտին տրամադրվել է մոտ
307.2 մլրդ ՀՀ դրամ, իսկ 2021 թ. բյուջեի
նախագծով ծրագրվել է հատկացնել 311.6
մլրդ ՀՀ դրամ (գծապատկեր 3)։ Նշենք,
որ Հայաստանի տարածաշրջանային հա
կա
ռակորդ Ադրբեջանի ռազմական բյու
ջեն 2019 թ. կազմել է 1 մլրդ 787 մլն ԱՄՆ
դոլար, որից 812 մլն ԱՄՆ դոլարը հատ-
կացվել է միայն hատուկ պաշտպանական
նշանակության նա
խագծերի և միջո
ցա
ռումների իրականացմանը։
Ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 27-ին
Արցախի դեմ սանձազերծված թուրք-ադր
բեջանական պատերազմն ապացուցեց,
որ վերջին սերնդի պատերազմ վարելու
համար, նախևառաջ, անհրաժեշտ է ունե

նալ զարգացած, հզոր տնտեսություն, կա
յացած ինստիտուտներ, ժամանակակից,
նորարարական և գերճշգրիտ սպառազի
նություն և, իհարկե, որևէ ուղղությամբ բա
ցարձակ գերակայություն։ Հասարակու
թյան մեջ կոտրվեց այն կարծրատիպը,
որ «փափուկ ուժի» (Soft power) լծակները
և միջազգային հանրության ջանքերը բա
վարար են պատերազմող իրավիճակում
գտնվող երկրին հակամարտության մեջ
շահեկան դիրք գրավելու համար՝ առանց
գերհզոր «կոշտ ուժի» (Hard power)՝ առկա
յության (ռազմական համալրվա
ծություն,
ռազմական հզոր ներուժ ու մարտունակ
բանակ)։
Միաժամանակ, պատերազմների ուսումնասիրությունն ըստ դրանց սերնդային

առանձնահատկությունների ցույց տվեց,
որ արդեն անցյալում են մեզ ծանոթ մար
տավարության տեսակները, դեմ առ դեմ
մարտերը, և որ յուրաքանչյուր հաջորդ
սերնդի պատերազմ հիմնվում է նորա
րա
րական տեխնիկայի ու արհեստական
բանականության, ինչպես նաև հեռահար
խոցման համակարգերի կիրառման վրա։
Ամփոփելով, նշենք, որ պետք է վերա
նայվեն պետության գերակայությունները,
սահմանվեն նոր առաջնահերթություններ
և չափազանց հետևողական քաղաքակա
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Ռազմական ծախսերը, ՀՀ դրամ

ՀՀ ռազմական ծախսերի շարժընթացն ու կշիռը բյուջեի ընդհանուր ծախսերում,
2011-2021թթ.11

նություն պետք է վարվի այդ առաջնահեր
թություններն օր առաջ կյանքի կոչելու համար։ Տարիներ շարունակ խոսվել է ռազ
մարդյունաբերական համալիր ունենալու,
ռոբոտաշինության, տեղեկատվական տեխ-
նոլոգիաների զարգացման մասին, սակայն
Արցախում տեղի ունեցած պատերազմն ապացուցեց, որ ՀՀ մարտական պատրաստ-
վածությունը համահունչ չի եղել նորօրյա
ռազմական աշխարհակարգին։ Այսպիսով՝
միտումն ակնհայտ է. ներկայիս սպառա
զինությանը փոխարինման են գալիս տեխնիկան և տեխնոլոգիան, գերճշգրիտ տե-
սանկարահանման և խոցման համակարգերը, ինչը նշանակում է, որ մեր ռազմական տեխ
նիկան ևս պետք է ավելի խե-

լացի (SMART) լինի: Ինչպես Սուն Ցզին է
ասել իր «Պատերազմի արվեստը»12 աշխատությունում. «Ամենալավ հաղթանակն այն
է, երբ հակառա
կորդը հանձնվում է իր
կամքով՝ նախքան փաստացի ռազմական
գործողությունների մեկնարկը»: Իսկ ինչպե՞ս կարող ենք դա իրագործել. «Պարուրե
լով մեր թշնամիներին խիտ ու թանձր
«պատերազմի մշուշի» մեջ՝ նույնիսկ մար-
տը սկսելուց առաջ»: Իսկ ինչպե՞ս է դա
կատարվում. «Մանիպուլացնելով տարա
ծությունն ու ժամանակը, որպեսզի մեր
թշնա
միները գիտակ
ցեն, որ յուրաքան
չյուր մարտական պլան ի սկզբանե ապար
դյուն է»...

11 ՀՀ պաշտպանության նախարարության ծախսերի տվյալները վերցված են ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենքների
հավելվածներից, իսկ 2021 թ. ցուցանիշը՝ բյուջեի նախագծի հավելվածից, https://www.minfin.am/hy/page/petakan_byuj/
12 Սուն Ցզի, «Պատերազմի արվեստը», https://suntzusaid.com/
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АРМЕНИЯ НА «СЦЕНЕ» ВОЙНЫ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ

Так получилось, что в современном мире переходы от одного поколения войн к другому часто
исторически совпадают со значимыми изменениями в развитии человеческого общества, чем
и было обусловлено появление принципиально новых средств атаки и новых методов ведения
войны. Мировые державы увеличивают военные расходы и оснащают себя современным ору
жием, готовясь к бесконтактной войне следующего поколения. Изучение особенностей разных
поколений войн показало, что известные нам типы тактик войны уже остались в прошлом, и что
каждое следующее поколение войн основано на развитии технологий, использовании искусствен
ного интеллекта и дистанционных высокоточных систем атаки. К сожалению, Армения оказалась
на арене войны 5-го поколения, не имея необходимой экономической базы, которая позволила бы
ей противостоять региональным конфликтам.
Ключевые слова: поколения войн, новейшие технологии, военный бюджет, бесконтактная
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ARMENIA ON THE "STAGE" OF THE FIFTH GENERATION WAR
In the modern world, the transitions from one generation of wars to another often coincide with
the qualitative, historically significant changes in the development of human society, which was the
reason for the emergence of fundamentally new means of attack and new methods of warfare. The
world’s powers are increasing their military spending and equipping themselves with modern weapons in preparation for the next generation of non-contact warfare. The study of the characteristics of
different generations of warfare showed that the types of war tactics we know are already in the past
and that each next generation of wars is based on the development of technology, the use of artificial
intelligence, and remote high-precision wounding systems. Unfortunately, Armenia appeared on the
scene of the 5th generation war, lacking the necessary economic base that would allow it to withstand
regional conflicts.
generations of warfare, the latest technology, military budget, non-contact war,
		regional conflicts
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ПОСЛЕДСТВИЯ
ВОЙНЫ В ПОЛИТИКОДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ И
ВОЕННОЙ СФЕРАХ АРМЕНИИ
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Карабахский конфликт, внешняя
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Инициированная Азербайджаном война, направ
ленная на завоевание территорий в краткосроч
ный период, должна была застать врасплох Нагор
ный Карабах. Такие факторы, как всесторонняя
под
держка Турции и использование иностранных
наемников, решили исход войны в пользу Азербай
джана. Армении следует провести коренные ре
формы во всех сферах жизнедеятельности.

А

нализируя хронологию событий, можно уве
ренно заявить, что обе стороны негласным
образом вели подготовку к войне, однако важно понимать
мотивы и заинтересованность сторон в инициировании
войны. Армянской стороне незачем было начинать воен
ные действия:
1. Армянское государство, создавшее пояс безопасности
еще в 90-ых годах 20-ого столетия, имело целью со
хранить стабильность и мир в регионе.
2. В связи со сформированными уникальными реалиями
создания независимого государственного образова
ния, Армения всячески помогала Арцаху, выступая га
рантом его безопасности.
3. Ереван всегда заявлял о безальтернативности мирным
переговорам, фактически исключая военный метод
разрешения конфликта.
4. Война велась на линии соприкосновения Арцаха и
Азер
байджана, следовательно, Армения не могла
иметь никакого отношения к инициированию военных
действий.
5. Де-факто гармоничное сосуществование двух армян
ских республик полностью устраивало обе стороны и
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имелся курс углубления отношений и
сохранения статус-кво с последующей
его международной легализацией.
У Азербайджана были другие мотивы:
Сохранялись реваншистские настро
е
ния в связи с поражением в первой ка
рабахской войне, и Баку многократно
говорил на языке угроз и вражды. В
этом свете отказ Азербайджана от пе
реговоров с Арцахом выражало неже
лание первого мирным путем урегули
ровать конфликт.
Безоговорочная поддержка Турции вну-
шала Азербайджану победу в случае
инициирования военных действий.
Иностранные наемники могли стать до
полнительной мощью в случае войны. О
фактах переброски боевиков из Ливии,
Сирии в зону карабахского конфликта
говорилось в заявлениях СВР1 и МИД2
РФ, президентами Франции Э. Макро
ном3 и Сирии Б. Асадом4. Президенты
указали Турцию в качестве организа
тора переброски, а госсекретарь США
М. Помпео - как поддерживающую Азербайджан сторону5. Это дает возмож
ность переиначить роль Арцаха как са-
мостоятельного субъекта международ
ных отношений. ЕСПЧ принял проме
жу
точную меру против Турции за ее
вовлечение в конфликт6.
Закрытые границы (в связи с инфек
цией COVID-19) затрудняли возвраще
ние армян из диаспоры.
За счет реализации углеводородов Азер-
байджан покупал сверхсовременные
вооружения и боеприпасы. По данным
IEA (Международное энергетическое

сообщество) нефть и газ составляют
более 90% экспорта Азер
байджана и
предполагается спад ВВП (предопре
деляющийся COVID-19) на 0.7% к
2021 г.7 Однако, проблема коронавиру
сной инфекции, негативно влиявший
на сбыт углеводородов, наличие внут
реннего кризиса и образ проигравше
го (в первой карабахской войне) под-
талкивали Баку аккуму
ли
ровать леги
тимность внутри государ
ства за счет
провоцирования военных действий со
Степанакертом. В корне лежат внутри
по
литические, социальные проблемы
Азербайджана равно как проблема со
хранения клановой власти Алиевых.
Война началась 27 сентября и прерыва
лась четырехкратными договоренностями
по прекращению огня (10, 17, 24 октября и 9
ноября). Данная война доказала, насколь
ко быстро меняется сущность и ход войн.
Карабахская война 2020 г. отличилась широким применением артиллерии и броне-
техники, БПЛА и кибератак. Она стала ярким примером крупномасштабной гиб
ридно-краткосрочной войны высокой ин
тен
сив
ности, показав все большую зна
чимость цифровизации в военное время.
Фактически война велась на трех фронтах:
на поле боя, в интернете и в диаспоре.
Карабахская война 2020 г. констатиро
вала изменение вооружений, задейст
во
ванных в военных операциях и смещение
акцента с преобладающей роли бронетехники и пехоты на БПЛА и авиацию. Вели
ка также роль Турции, которая снабжала
Азербайджан такими БПЛА как “TAI Aksungur”, “Bayraktar TB2”. Проникновение ту-

1 Служба внешней разведки Российской Федерации. О ситуации вокруг Нагорного Карабаха. 2020. Ссылка доступа: svr.
gov.ru/smi/2020/10/o-situatsii-vokrug-nagornogo-karabakha.htm
2 Министерство иностранных дел Российской Федерации. Комментарий Департамента информации и печати МИД России
относительно переброски иностранных наемников в зону нагорно-карабахского конфликта. 2020. Ссылка доступа:
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4363834
3 Council of the European Union. Special European Council - 1 October 2020 (Day 1). Access: https://newsroom.consilium.
europa.eu/events/20201001-special-european-council-1-october-2020-day-1/128597-3-conference-de-presse-france-partie-3q-r-20201002
4 Ruptly. Syria: Assad calls Erdogan 'main instigator' of Nagorno-Karabakh conflict. 2020. Access: https://www.ruptly.tv/en/videos/20201006-026
5 U.S. Department of State. Secretary Michael R. Pompeo at a Press Availability. 14.10.2020. Access : https://www.state.gov/
secretary-michael-r-pompeo-at-a-press-availability-14/
6 European Court of Human Rights. The Court’s decision on the request for an interim measure lodged sby Armenia against
Turkey. 2020. Access: https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-6816855-9120472&filename=Court%27s+decision+on+the+interim+measure+request+introduced+by+Armenia+against+Turkey.pdf.
7 International Energy Agency. Azerbaijan energy profile. 2020. Access: https://www.iea.org/reports/azerbaijan-energy-profile

8 Kasapoglu C. Turkey Transfers Drone Warfare Capacity to Its Ally Azerbaijan // The Jamestown Foundation. Eurasia Daily Monitor Volume: 17 Issue: 144. 2020.
9 СNN Arabic. Interview with I. Aliev. 08.10.2020. URL: https://edition.cnn.com/videos/world/2020/10/10/azerbaijani-president-ilham-aliyev-armenia-conflict-becky-anderson-intvw-ctw.cnn
10 Министерство обороны РА. Сообщение для прессы от 29.09.2020. Ссылка доступа: https://www.mil.am/ru/news/8440
11 Агенство Анадолу. Армения своими провокациями игнорирует нормы международного права. 2020. Ссылка доступа:
https://www.aa.com.tr/ru/азербайджан-борьба-за-целостность/армения-своими-провокациями-игнорирует-нормымеждународного-права/1990447
12 Netblocks. Social media restricted in Azerbaijan amid clashes with Armenia over Nagorno-Karabakh. 2020. Access: https://netblocks.org/reports/social-media-restricted-in-azerbaijan-amid-clashes-with-armenia-over-nagorno-karabakh-pA5LMj87
13 Рабочая партия Курдистана.
14 Армия обороны Арцаха.
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В первый день войны Азербайджан
отключил доступ в знаковые социальные
сети12 (Facebook, Youtube, Whatsapp, Skype,
Zoom и т.д.). Это объяснялось желанием
избежать “провокаций” с армянской сто
роны. Примечателен тот факт, что Баку
в информационной войне применял про
тив Еревана зеркальные меры с попыт
кой искажения действительности. То, что
ут
вер
ждалось последним – наличие ино
странных наемников, таргетирование граж
данской инфраструктуры - Азербайджа
ном сразу же было взято на вооружение
и применялось против враждующей сто
роны (якобы в рядах арцахцев воюют
боевики из РПК13 и они нацеливаются на
гражданские инфраструктуры). Эти обви
нения голословны, потому что:
1) у Армении не было финансовых ре
сурсов, чтобы нанять боевиков.
2) Различие в вероисповедании. Бое
вики/террористы, сражавшиеся на сто
роне Азербайджана, выступали против
христианской религии и многие из них
совершали теракты в разных европей
ских государствах.
3) Доводы относительно участия боеви
ков РПК на армянской стороне явно
должны были быть убедительными в
связи с проживающими на армянских
территориях езидами (субэтносом кур
дов). Однако последние являются граж
данами Армении и представителями
национальных меньшинств (наряду с
греками, русскими и т.д.).
4) Обвинения о таргетировании граж
данского населения и гражданской инф
раструктуры не имеют под собой почву.
Вооруженные силы АО14 неоднократно
заявляли о планировавшихся превен

/5.

2020

 ецких беспилотников в рынок Азербай
р
джана обозначало новую эру в концепции
“два государства и одна нация”8. Причем
поддержка отнюдь не ограничивалась продажей вооружений. Фактическое при
сут
ствие турецких истребителей F-16, под
твержденное президентом И. Алиевым9
(интервью “CNN Arabic” от 08.10.2020 –
прим. Автора), один из которых сбил ар-
мянский Су-2510, расширяет понимание
дан
ного противостояния. Вовлечение турецкого военного руководства, инструкторов, воор
 ужений, переброшенных ею иностранных боевиков в данный конфликт,

трансформируют его в горячую точку меж
регионального столкновения. Предложен
ный сирий
ский сценарий МИД М. Чавушоглу11 в Арцахе и желание Турции войти
в состав сопредседателей Минской группы
свидетельствуют о стремлении Анкары
обеспе
чить свое присутствие в регионе
вкупе с безоговорочной поддержкой Баку,
что неприемлемо, так как:
1) вовлечение в конфликт внешних игроков подразумевает собой срыв мо

дели региональной безопасности и чревато непредсказуемыми послед
ствия
ми.
2) Всякие утверждения о необхо
ди
мости вовлечения Турции как стороны,
которая может сдвинуть с мертвой точ
ки мирный процесс, должны быть пре
сечены ввиду проазербайджанской и
агрессивной позиции Анкары в конф
ликте.
3) Подстрекательство Баку со сторо
ны Анкары должно стать предметом
острых дискуссий на международной
арене с последующим логическим при
нятием мер в отношении последней.
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тивных ударах исключительно по воен
ным инфраструктурам противника15,
тогда как противник целенаправленно
подвергал ракетному и артобстрелу
разные города Арцаха.
Факты участия Турции, наличие ино
странных наемников-боевиков говорят
о том, что Арцах стал цивилизационным
рубежом борьбы против международного
терроризма. В своей правой войне по
обеспечению независимости и междуна
родной безопасности Степанакерт и его
ар
мия продемонстрировали блестящую
готовность и твердость духа. Тот факт, что
Азербайджан фактически нацеливался на
гражданские инфраструктуры (в частности
в городах Степанакерт Гадрут, Шуши),
стре
мился уничтожить исторические па
мят
ники культуры и духовенства (удары
по собору Казанчецоц) указывают на акты
вандализма и нарушение международных
правил ведения боевых действий. В этом
свете, многие армянские общины стран
Европы и Америки развернули общедиа
споральное движение по признанию неза
висимости Арцаха. Проводились митинги,
шествия, люди перечисляли деньги раз
ным армянским фондам, многие приезжа
ли в Армению для участия в боях на пере
довой или организации тыловых работ.
К сожалению, исход войны несет тяже
лейшие последствия для Армении и народа
Арцаха. Однако мы верим, что данная
война будет выходом из «летаргического
сна» и Ереван сможет пойти по пути раз
вития и благополучных реформ с целью
восстановления исторической справедли
вости.
Исходя из реалий войны и ее послед
ствий, армянской стороне следует развер
нуть деятельность в политико-диплома
тической и военной сферах в будущем в
следующих направлениях:
1) Провести коренные реформы по ми
литаризации общества, с вовлечением
женской части населения (например, в

военно-медицинской сфере) в силовые
структуры страны, более продуктивное
использование человеческого капитала
(людей со средним профессиональным
и высшим образованием, создание научных рот, подготовка профессиональных
инженеров с предоставлением опреде
ленных привилегий, льгот в течение
службы и после).
2) Следует взяться за серьезные ре
формы в военной структуре по части
укомплектования войск ПВО, ее модер
низации и приобретении дальнобойных
систем ведения боевых действий.
3) Факт вовлечения Турции, переброска
боевиков-наемников в зону карабахско
го конфликта, таргетирование Азербай
джаном гражданского населения и его
инфраструктуры, культурных сооруже
ний, применение запрещенных кассет
ных бомб и фосфорных боеприпасов
использовать как аргументы о нежела
нии Баку разрешить конфликт мирным
путем.
4) Обратиться к Минской группе ОБСЕ
с призывом констатировать недопусти
мость членства Турции ввиду ее про
азербайджанской и агрессивной позиции в вопросе урегулирования Нагор
но-Карабахского конфликта с после
дующим принятием правовых мер про
тив нее.
5) Проводить государственную систе
ма
тизированную политику по перео
ценке потенциала и ресурсов армянской
диаспоры с последующим ее вовле
чением в процессы общенациональ
ной деятельности с охватом всех сфер
жизнедеятельности. В этом свете:
I. проводить политику по привле
че
нию инвестиций от ведущих армян из
Диаспоры в развитие экономики Респуб
лики Армении. Следует ввести в законо
дательство определенные механизмы для
более “комфортного” капиталовложения.
II. Практиковать политику двойного

15 Перед ударами по военному аэродрому в Гяндже было выложено в соцсетях предупреждение президента Арцаха А.
Арутюняна о готовящихся ударах. См по: https://newsarmenia.am/news/nagorno_karabakh/srochno-armiya-oborony-artsakha-naneset-udary-po-voennym-obktam-v-gorodakh-azerbaydzhana-arutyunyan-/
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ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐԸ

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ

Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմը, որը պետք է հանկարծակիի բերեր Լեռնային Ղա
րաբաղի բնակչությանը, միտված էր կարճ ժամանակում տարածքների գրավմանը։ Թուրքիայի
լիակատար աջակցությունը և օտարերկրյա վարձկանների օգտագործումը, որպես առաջադրված
նպատակին հասնելու գործոններ, հանգեցրին Ադրբեջանի համար դրական արդյունքի։ Ակն
հայտ է, որ Հայաստանին անհրաժեշտ է բարեփոխումներ իրականացնել բոլոր կենսական
ոլորտներում, ինչին էլ անդրադարձել է հեղինակը:
Հայաստան, Արցախ, ազգային անվտանգություն, Ղարաբաղյան
		
հակամարտություն, արտաքին քաղաքականություն, համաշխարհային
		հանրություն, պատերազմ

Հիմնաբառեր.

WAR PANORAMA

Areg PETROSYAN
MA student in Russian-Armenian University

KARABAKH WAR OF 2020: THE CONSEQUENCES OF THE WAR IN THE POLITICAL,
DIPLOMATIC AND MILITARY SPHERES FOR ARMENIA

The initiated war by Azerbaijan aimed to conquer territories in the short term, should have caught
Nagorno-Karabakh unawares. Applying Turkey's full support and using foreign mercenaries as methods to achieve this goal led to a positive result for Azerbaijan. Armenia has the necessity to make
reforms in all vital spheres.
Keywords:
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Արեգ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Ռուս-հայկական համալսարանի մագիստրանտ

Armenia, Artsakh, national security, Nagorno-Karabakh conflict, external politics,
international community, war

ԱՇԽԱՐՀԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔՐՈՆԻԿՈՆ

ԹՈՒՐՔԻԱՆ՝

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ
ԲՆՕՐՐԱՆ

Վատ կյանքը նման է թուրքի հետ հարևան լինելուն:

Քրդական ասացվածք

Սատանան շատ կերպարանքներ ունի, որոնցից մեկն էլ
թուրքի է:

Ասորական ասացվածք

Հիմնաբառեր. հանցավորություն,
		ահաբեկչության ֆինանսավորում,
		թմրամիջոցներ, զենք,
		նավթագազային ռեսուրսներ
Վերջին տասնամյակում ակտիվորեն ներգրավ
վելով մի շարք հակամարտություններում և դրանցում
կենտրոնացնելով իսլամիստ ծայրահեղականների
ներուժը՝ Թուրքիան վերածվել է ահաբեկչության «ար
տահանման» հանգուցային կենտրոնի: Ընդ որում,
ահաբեկչության սնուցմանն ու ֆինանսավորմանն
է ծառայեցվում վերջինիս միջնորդությամբ տարբեր
հանցավոր գործարքներից, ներառյալ՝ նավթագա
զային ռեսուրսների, զենքի և թմրամիջոցների ապօ
րինի վաճառքից ստացվող հասույթը:
Իսկ նման պայմաններում մնում է եզրակացնել,
որ թուրքական հանցավոր նկրտումների հանդեպ
միջազգային հանրության հանդուրժողականությունը
հիմնավորվում է գերտերությունների մասնավոր շա
հերի մեկտեղմամբ:

Շ

ուրջ 31 հակամարտություն 9 երկրի հետ`
վերջին 10 տարիների ընթացքում… Թուր
քիայի ագրեսիվ և ահաբեկչական պահվածքն արդեն
վաղուց հատել է «թույլատրելիության» աներևույթ եզրա
գիծը:
Ցամաքային և ծովային սահմաններ կիսելով 9 երկրի
հետ՝ Թուրքիան ներկայում սուր հակամարտություննե
րի մեջ է առնվազն 5-ի (Հունաստանի, Սիրիայի, Իրաքի,
Լիբիայի, Հայաստանի) հետ՝ միաժամանակ դրանցից
3-ում ապահովելով նաև բռնի ռազմական ներկայություն:
Հունաստանի հետ Թուրքիայի հակամարտության կի
զա
կետում Կիպրոսի հարցն է, Լիբիայում՝ Թուրքիայի
էներ
գետիկ հավակնությունները Միջերկրական ծովի
արևելյան ափերում, Իրաքում՝ քուրդ զինյալների դեմ պայքարի պատրվակով քաղաքական և տնտեսական շահե-

Աննա
ՓԱԽԼՅԱՆ
Տնտեսագիտության
թեկնածու, դոցենտ
2006 թ. գերազանցությամբ ավարտել է ԵրՊՏԻ-ն (այժմ՝ ՀՊՏՀ)՝
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րը ռազմական միջամտությամբ իրացնելու
անհագուրդ ձգ
տումները: Իրաքում, ինչ
պես և Սիրիայում, Թուրքիան բացահայտ
աջակցում էր իսլա
միստ գրոհայիններին
և «Իսլամական պետություն» ահաբեկչա
կան խմբավորմանը՝ վերջիններիս ներ
ուժը լայնորեն ծառայեցնելով սեփական
հանցավոր նպատակներին: Նշված բոլոր
դեպքերում, սա
կայն, առկա է մեկ ընդ
հանրություն. Թուրքիայի անհագ ձգտումը՝
տնօրինելու ահաբեկչական խմբավորում
ների տիրապետու
թյան տակ հայտնված
նավթագազային ռեսուրսները...
Համաշխարհային հանրությանը հայտ
նի են բազմաթիվ փաստեր, որոնք ցույց են
տալիս Թուրքիայի համագործակցությունն
ահաբեկիչների, այդ թվում՝ Սիրիայից և Լիբիայից ժամանած ջիհադականների հետ:
Հայաստանի հետ հակամարտության սրումը պայմանավորված է բոլորովին վերջերս
սանձազերծված Արցախյան 2-րդ պատերազմի ընթացքում Սիրիայի ջիհադական
ների1, որակավորված թուրքական զինուժի, ռազմական տեխնիկայի և զինամթեր
քի մատակարարումների տեսքով Ադրբե
ջանին ցուցաբերված աջակցությամբ:
Ըստ որոշ գնահատականների՝ վերջին
տասնամյակում Թուրքիան Սիրիայում հա-
վաքագրել և տեղակայել է 29 տարբեր
ահաբեկչական խմբավորումներ2: Այդու
հանդերձ, Թուրքիայի անմիջական դերը,
անկասկած, չի սահմանափակվում միայն
ահա
բեկչական խմբավորումների հավա
քագրման և տեղակայման սխեմաների կի-
րառմամբ. առավել հայտնի լինելով որպես
տարանցիկ երկիր Սիրիա մեկնել ցանկա
ցող օտարերկրացի գրոհայինների հա
մար՝ Թուրքիան հետզհետե վերածվել է
արմատական իսլամիստների մատա
կա
րարման հիմնական աղբյուրի3:
Թեև չկա միասնական «խողովակ» Սի
րիա օտարերկրացի զինյալների մուտքի
ու ելքի համար, և հավասարապես կիրառ

վում են ցամաքային, օդային և ծովային
երթուղիները, այդուհանդերձ, բռնա
րար
ծայրահեղականների գերակշիռ մասը Սիրիա է ներխուժում Թուրքիայի տարած

քով՝ տարանցմամբ: Առավել ևս, որ դրա
համար ստեղծված են բոլոր անհրաժեշտ
պայմանները. Թուրքիան ավելի քան 69
երկրների կառավարությունների հետ ստորագրել է առանց վիզայի ճանապարհոր
դության պայմանագրեր, որոնք սահմանա
փակում են ճանապարհորդների և նրանց
փաս
տաթղթերի զննում կատարելու պա
հանջը4: ԵՄ քաղաքացիների մեծամաս
նության հա
մար վիզա չի պահանջվում,
նրանցից ոմանք նույնիսկ կարող են ճա-
նապարհորդել նույնականացման քարտերով՝ ուղիղ կամ անուղղակի առևտրա

յին
թռիչքներ կատարելով դեպի թուրքական
օդանավա
կայաններ: Հիշեցնենք, որ առանց անձը հաստատող փաստաթղթերի,
Թուրքիայի սահմանապահ ուժերի գիտությամբ և թույլտվությամբ միջազգային
թռիչքների կազմակերպման նույն «արա
տավոր» փորձառությունն է կիրառվել նաև
սիրիացի ահաբեկիչներին Արցախում վայ
րագությունների իրականացման համար
Թուր
քիայի օդանավակայաններից Ադր
բեջան տեղափոխելիս5:
Ահաբեկչական խմբերի անմիջական
մասնակցությամբ են իրագործվում զեն
քի, թմրանյութերի և նավթամթերքի ապօ-
րինի մատակարարման թուրքական հանցավոր գործարքները, որոնց լուրջ մաս

նակցություն ունեն նաև գերտերություն-
ները՝ ԱՄՆ-ը, Մեծ Բրիտանիան, Գերմա
նիան և այլն: Թուրքիան, փաստացիորեն,
ստանձնել է գերտերությունների «թանկ
ար
ժեք» շահերի սևագործ սպասարկողի
դե
րը, որի դիմաց «վայելում է» համաշ
խարհային հանրության լռությունն ու առերևույթ անտարբերությունը սեփական հանցավոր նկրտումների և ահաբեկչու
թյան
տարածման նկատմամբ։

1 Abdulrahim R., ‘Turkish-Backed Syrian Fighters Join Armenian-Azeri Conflict’/ The Wall Street Journal, Oct. 14, 2020, https://
www.wsj.com/articles/turkish-backed-syrian-fighters-join-armenian-azeri-conflict-11602625885
2 Ghanzanchyan S., “Turkey has been cultivating and nurturing 29 terrorist groups in Syria, Armenian Ambassador tells OSCE
Permanent Council”, Public Radio of Armenia, November 6, 2020 / https://en.armradio.am/2020/11/06/turkey-has-been-cultivating-and-nurturing-29-terrorist-groups-in-syria-armenian-ambassador-tells-osce-permanent-council/
3 Starr S,. “A Deeper Look at Syria-Related Jihadist Activity in Turkey” / CTC Sentinel, August 2014, Vol. 7. Issue 8 https://ctc.
usma.edu/wp-content/uploads/2014/09/CTCSentinel-Vol7Iss82.pdf
4 Rasmussen N.J., “Countering Violent Islamist Extremism: The Urgent Threat of Foreign Fighters and Homegrown Terror”, Hearing before the House Committee on Homeland Security, 114th Cong. 2–3 (Feb. 11, 2015), https://docs.house.gov/meetings/HM/
HM00/20150211/102901/HHRG-114-HM00-Wstate-RasmussenN-20150211.pdf.
5 «Ինչ մեխանիզմով են ահաբեկչական խմբերը հասնում Արցախ. ՀՀ իրավապահների բացահայտումները», Sputnik
Արմենիա, 02.11.2020, https://sptnkne.ws/E5sM.
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Փաստորեն, շնորհիվ «հանցավոր լա
րախաղացության», Թուրքիային հաջող
վել է փոխշահավետ գործարքների միջո
ցով կախվածության մեջ պահել ինչպես
ահաբեկչական խմբավորումներին, այն
պես էլ նրանց մատակարարած նավթա
գազային ռեսուրսներով սնուցվող գերտե
րություններին:
Ըստ ՄԱԿ-ի թմրանյութերի և հանցա
վորության դեմ պայքարի գրասենյակի
(UNODG)՝ Թուրքիան լուրջ դերակատա
րում ունի թմրաբիզնեսի համաշխարհային
շուկայում (տե՛ս աղյուսակ 1): Թեև աղյու
սակում ընդգրկված են մատակարարվող
թմրամիջոցների՝ իրավապահ մարմիննե
րի կողմից պաշտոնապես բացահայտված
և առգրավված ծավալները, որոնք շրջա
նառվող իրական ծավալների մի մասն են
միայն, այդուհանդերձ, նույնիսկ այդ ցու
ցանիշներով ակնառու է դառնում Թուրքիայի՝ որպես թմրաբիզնեսի համաշխար
հային շուկայում խոշոր խաղացողի հան
դես գալու փաստը:
Մասնավորապես՝ հերոինի և մորֆինի,
էքստազիի և ամֆետամինային այլ խթա
նիչների, ափիոնի և հաշիշի առգրավված
շրջանառության ծավալներով Թուրքիան

ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ

Թուրքիան՝ որպես թմրաբիզնեսի համաշխարհային շուկայի
խոշոր խաղացող (2018 թ. տվյալներով)6

աշխարհի խոշոր մատակարարների տասնյակում է, իսկ մարիխուանայի և կո
կա
ինի ծավալներով՝ քսանյակում: Հերո
ինի
և մորֆինի 2018 թ. առգրավված շրջանա
ռության ծավալով՝ նա բացարձակ ա
ռա
ջատար է՝ համաշխարհային ծավալի մոտ
10% մասնաբաժնով: Վերոնշյալ թմրամի
ջոցների մատակարարման հանցավոր
սխեմաներում առաջատար ակտիվություն
են դրսևորում ԱՄՆ-ն, Իրանը, Կոլումբիան,
Մեքսիկան, Նիդեռլանդները, Իսպանիան,
Միացյալ Թագավորությունը, Պակիս
տանն ու Աֆղանստանը:
Եվ այս ամենն ուղեկցվում է մարդկանց
ստրկացման, թրաֆիքինգի, ապօրինի փո-
խպատվաստումների համար օրգանների
առգրավման և մարդկային ճակատագրե
րի նկատմամբ ծանր հանցակազմ պա-
րունակող այլ հանցավոր սխեմաների ան
արգել կիրառմամբ: Մարդու օրգանների
ապօրինի առևտրի թուրքական սև շուկան
հիմնվում է հակամար-տության գոտիներից
Թուրքիա ներգաղթող փախստականների
վրա: Թուրքիայում արդեն իսկ կուտակվել
է մարդու օրգանների հնարավոր «մատա
կարարների» հսկայական ռեսուրս. ավելի
քան 3 միլիոն սիրիացի փախստականներ

6 UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, DATAUNODC / https://dataunodc.un.org/data/drugs/Global%20Seizures
7 Թուրքիայի մասնաբաժինը Հարավարևելյան Եվրոպայի տարածաշրջանում և աշխարհում առգրավված թմրամիջոցների
ընդհանուր ծավալներում հաշվարկել է հեղինակը՝ ՄԱԿ-ի թմրանյութերի և հանցավորության դեմ պայքարի գրասենյակի
պաշտոնական տվյալների հիման վրա:
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հատել են Թուրքիայի սահմանն՝ իրենց
երկրում բռնությունից խուսափելու համար՝
ակամայից հայտնվելով «օրգանների վա
ճառք՝ հանուն գոյատևման» ձևաչափի
գործարքների հերթական զոհը դառնալու
վտանգի առջև: Ընդ որում, նմանօրինակ
գործարքների պարտադիր նախապայման
է դոնորի և բուժառուի միջև ազգակցական
կապը հիմնավորող կեղծված փաս
տա
թղթերի ապահովումը, իսկ բարձ
րո
րակ
կեղծված անձնագիր կամ նույնա
կա
նաց
ման քարտ Թուրքիայում հնարավոր է
պատ
վիրել ընդամենը 200 ԱՄՆ դոլարի
դիմաց8: Չէ՞ որ 2008 թ. ընդունված9 և 2018 թ.
վերանայված10՝ «Օրգանների թրաֆիքինգի
և փոխպատվաստումային զբոսաշրջու
թյան մասին ստամբուլյան հռչակագիրը»
երկրում մարդու օրգանների առքն ու վա
ճառքն օրենքով չի թույլատրվում… Իսկ
ազգակցական կապով պայմանավորված
և սերտ բարեկամական կարեկցանքից
դրդված, սեփական օրգանների «նվիրաբե
րումը» մի կողմից ազատում է բուժանձ
նակազմին ապօրինի փոխպատվաստման
գործարքի մասնակիցը լինելու հանցավոր
բեռից, իսկ մյուս կողմից՝ լուծվում է դոնորի
անձի իսկությունը գաղտնի պահելու հույժ
կարևոր խնդիրը:
Այս ամենի հետ մեկտեղ, հաճախակի
են դեպքերը, երբ դոնորներին օրգանների
դիմաց գումարը չի վճարվում խոստացված
ամբողջ ծավալով: Որոշ աղբյուրների հա
վաստմամբ՝ երիկամի վաճառքի դիմաց
սիրիացի փախստականներին թուրք միջ
նորդները վճարում են ընդամենը 5,000
ԱՄՆ դոլար՝ նախապես խոստացված
10,000-ի փոխարեն11: Մինչդեռ, Թուրքիայի
սև շուկայում դոնորական երիկամներն
առաջարկվում են չարդարացված բարձր՝
100,000 – 140,000 ԱՄՆ դոլարի հասնող
գներով12՝ գերշահույթներ ապահովելով միջ-

նորդ օղակներին:
UNODG-ի տվյալների շտեմարանի13
մանրազնին ուսումնասիրությունը ցույց
տվեց, որ Թուրքիան «փայլում» է նաև հան-
ցավորության այլ դրսևորումներում: Մաս
նավորապես՝ աշխարհում առաջատար է
100,000 բնակչի հաշվով գրանցված մարդ
կանց, այդ թվում՝ երեխա
ների առևանգ
ման դեպքերի քանակով. 2014 թ.՝ 1 տարվա
ընթացքում, Թուրքիայի ոստիկանական
ծառայությունն արձանագրել է 32,953 մարդու առևանգման դեպք, որը համարժեք է
42.7%-ի՝ 100,000 բնակչի հաշվով: 2014
թվականից հետո այլևս նման տվյալ
ներ
հասանելի չեն, քանի որ Թուրքիան պար
զապես դադարել է դրանք տրա
մադ
րել
ՄԱԿ-ի համապատասխան կառույցներին:
Ինչևիցե, սա վստահաբար կարելի է հան
ցավորության խտացման աննախա
դեպ
ցու
ցանիշ դիտարկել ամբողջ աշխարհի
մասշտաբով, քանզի 2003-2018 թթ. որևէ
երկրում մարդկանց առևանգումների նման
բարձր հաճախականություն երբևէ չի ար
ձանագրվել:
Բերված փաստերը ձևավորում են թուրքական հանցավոր հասարակության հա
մապատկերը՝ ընդգծելով հասարակու
թյան շրջանում խնդիրների լուծման հանցավոր ճանապարհների տարածման մակարդակը: Առավել ուշագրավ է այն իրո
ղությունը, որ նույնիսկ թուրքական հան
ցավոր գործունեության վերաբերյալ «աղա-
ղակող» փաստերի ողողվածության պայ-
մաններում ոճիրներն ու ոճրագործները
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ТУРЦИЯ - КОЛЫБЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И ТЕРРОРИЗМА

За последнее десятилетие, активно участвуя в ряде конфликтов и вовлекая в них потенциал
исламистских экстремистов, Турция стала ключевым «экспортным» центром терроризма. В то
же время доходы от различных преступных операций при посредничестве Турции, в том числе
доходы от незаконной продажи нефтегазовых ресурсов, оружия и наркотиков, используются для
подпитки и финансирования терроризма.
И в таких условиях остается заключить, что толерантность международного сообщества к
турецким криминальным устремлениям основана на сочетании частных интересов сверхдержав.
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TURKEY - THE CRADLE OF INTERNATIONAL CRIME AND TERRORISM

Having actively participated in a number of conflicts over the past decade, involving the potential of
Islamist extremists in them, Turkey has become a key «export» center for terrorism. At the same time,
proceeds from various criminal transactions mediated by Turkey, including proceeds from the illegal
sale of oil and gas resources, weapons and drugs, are used to fuel and finance terrorism.
In such conditions, it remains to conclude, that the tolerance of the international community to
Turkish criminal aspirations is based on a combination of private interests of the superpowers.
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Թուրքիայի՝ «զրո խնդիր հարևանների հետ» դոկ րինը կրողից տարածաշրջանային ագրեսորի վերա
տ
փոխումն ուղեկցվում է տնտեսական խորացող հիմնախնդիրներով։ «Փխրուն» տնտեսություն ունենալը և
մակրոտնտեսական վատորակ կառավարման հան
գամանքները դեռևս 2018 թ.-ին երկիրը հասցրել էին
լիարժեք ֆինանսական ճգնաժամի, սակայն Թուր
քիան շարունակում է մնալ տարածաշրջանում ագրե
սիվ քաղաքականություն վարող, որն էլ, իր հերթին,
էլ ավելի մեծ ճնշում է առաջացնում տնտեսական
իրավիճակի վրա։ Որքան էլ տարօրինակ հնչի, հար
ձակողականությունն (ագրեսիան) ու ամբոխավարու
թյունն (պոպուլիզմը) այն գործիքներն են, որոնցով
այդ երկրի իշխանությունները փորձում են հակակշռել
խորացող տնտեսական հիմնախնդիրները, սակայն,
դրա փոխարեն, մեծացնում են մեծ «արատավոր
շրջանում» հայտնվելու ռիսկը, որը, ի տարբերություն
ներկա ֆինանսական «արատավոր շրջանի», կարող
է, ի վերջո, երկրի քաղաքականության շրջադարձի
հանգեցնել:

2020 թ.-ի սեպտեմբերի վերջին Արցախի դեմ
սանձազերծված պատերազմում Թուրքիա
յի ուղղակի
մասնակցությամբ ևս մեկ անգամ ի ցույց դրվեց, որ այդ
երկիրը տարածաշրջանում ձգտում է հնա
րավոր բոլոր
եղանակներով մեծացնել իր ազդեցությունը՝ չխուսափելով
նաև ուղղակի ռազմական միջամտությունից։ Եվ գաղտնիք չէ, որ Թուրքիան այս կերպ խնդիրներ է ստեղ

ծում ոչ միայն տարածաշրջանի երկրների, այլև գլոբալ
կենտրոնների հետ։ Մինչդեռ ընդամենը 10 տարի առաջ
Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը բնութագրվում էր «զրո խնդիր հարևանների հետ» դոկտրինով,
իսկ երկիրը համարվում էր ԵՄ անդամակցության խոս
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րի առաջ՝ մի կողմից իր խնդիրներով այն
դիտարկելով որպես «տիպիկ զարգացող
երկիր», իսկ մյուս կողմից՝ տնտեսական
կառավարման վատ օրինակ2։
Ինչո՞ւ էինք Թուրքիան համարում «տիպիկ
զարգացող երկիր»։ Պատասխանը պարզ է.
Թուրքիայում առաջացած տնտեսական
ճգնաժամի պատճառները «դասական» էին։
Երկիրը, հասնելով զարգացած շուկաների
հետ միասնացման (ինտեգրման) որոշակի
աստիճանի, գրավիչ է դառնում կարճա
ժամկետ սպեկուլյատիվ ֆինանսական
հոսքերի համար, որոնք զարգացած շուկաներում առկա ցածր տոկո
սա
դրույքների
պայմաններում բարձր եկամտաբե
րու
թյուն են փնտրում զարգացող երկրնե
րում։ Սակայն, երբ առաջիններում տոկո-
սադրույքները բարձ
րանում են (ինչպես
2015 թ.-ից՝ ԱՄՆ-ում), առավել զգայուն
զարգացող երկրներից սկսվում է կապի-
տալի արտահոսք, ինչպես նաև տեղի են
ունենում ազգային արժույթի արժեզրկում
ու կազմակերպությունների սնանկացում
ներ։ Իսկ Թուրքիան, ավանդաբար, դաս
վում է հենց այդ երկրների շարքին` Բրազի-
լիայի, Հնդկաստանի, Ինդոնեզիայի և Հարավաֆրիկյան Հանրա
պետության հետ
մեկտեղ3։ Նման «փխրուն» զարգացող եր-
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տումնալից թեկնածու1։
Թե ինչպես տեղի ունեցավ այս փոխա
կերպումը, բավական ընդգրկուն հարց է,
որը չենք փորձի մեկնաբանել։ Սակայն,
չենք կարող չնկատել դրա հետ զուգորդ
ված տնտեսական զարգացումները, որոնք
հանգեցրին 2018 թ.-ի տնտեսական ճգնաժամին։ Այդ խնդիրների համատեքստում,
ֆինանսական շուկաները գերզգայուն են
թուրքական հարձակողական քաղաքա
կա
նության ամեն մի դրսևորման նկատ
մամբ. ահա թե ինչու էին Արցախյան պատերազմի օրերին մեր ուշադրությունը գրավում նաև թուրքական լիրայի արժեզրկմա
նը վերաբերող լուրերը։
Հարց է առաջանում, թե ինչ դեր են ու
նեցել բացասական տնտեսական զարգացումներն այդ փոխակերպման գործում,
և այդ փոխակերպումն ինչպես է ազդում
նշված զարգացումների վրա։ Նմանօրինակ պարզաբանումը կարող է հնարավորություն տալ պատ
կե
րացում կազմելու
Թուրքիայի միտումների մասին, ինչը կա
րևոր է, հաշվի առ
նե
լով տարածաշրջա
նում ավելի կարևոր խաղացող դառնալու՝
այդ երկրի նկրտումները։
Թուրքիայի տնտեսության զարգացում
ներին անդրադարձել էինք մոտ երկու տա

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Թուրքիայի դրամավարկային ցուցանիշները
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6 How Turkey Went from a Policy of ‘No Problems with Neighbors” to Problems Everywhere. Middle East Online. https://middle-east-online.com/en/how-turkey-went-policy-%E2%80%98no-problems-neighbors%E2%80%9D-problems-everywhere
2 Ն. Կարապետյան, Ինչ չանել՝ զարգացող շուկաներին։ Թուրքական ճգնաժամի դասերը, հուլիս, 2018 թ., ՀՊՏՀ Ամբերդ
հետազոտական կենտրոն, https://asue.am/amberd/publications/analytics/do-not-do-it-emerging-markets-lessons-turkish-crisis։
3 Ներկայացված երկրները մասնագիտական շրջանակներում ընդունված է անվանել «Փխրուն հնգյակ» (Fragile Five), քանի
որ դրանց տնտեսությունները չափազանց շատ են կախված զարգացած երկրների անկայուն ֆինանսական հոսքերից։
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

Ֆինանսական շուկայով պայմանավորված «արատավոր շրջան» Թուրքիայում4

ըրներում ճգնաժամի այսպիսի կա
կ
ռու
ցակարգը «դասական» է դարձել, և Թուրքիան, այս առումով, առաջին «զոհը» չէ։
Սրան զուգահեռ, Թուրքիայում լուրջ
խնդիրներ կան՝ կապված մակրոտնտեսական կառավարման հետ։ Տնտեսագիտա
կան «բութ մատի կանոնը»՝ ըստ որի կենտրոնական բանկի առաջնային խնդիրը գնաճի կարգավորումն է, կարծես թե, Թուր
քիայի համար չէ։ Փոխարենը, կենտրոնա
կան բանկը էժան վարկավորմամբ ձըգ
տում է երկիրը դուրս բերել լճացումից
(ստագնացիայից), որի «գինը» բարձր
գնաճն ու լիրայի արժեզրկումն են։ Այնու
հետև, արժեզրկումը կանխելու նպա
տա-
կով, կենտրոնական բանկը շուկա է «նե
տում» արտարժութային պահուստներ, սակայն ազգային արժույթի արժեզրկումը
կասեցնել չի հաջողվում5։ Սա էլ, իր հեր
թին, բնականաբար, խթանում է կապի
տա
լի արտահոսքը (հետևաբար՝ տնտե
սության անկումը) և գնաճը, ու այսպես
շարունակ։ Ըստ էության, սկիզբ է առնում
մի «արատավոր շրջան», որը դեռևս ան
շրջանցելի է։
Թերևս, իրավիճակի պատաս
խանա-

տվու
թյունը մասնագիտական գերատես
չության վրա բարդելու նպատակով ս.թ.
նոյեմբերին պաշտոնից հեռացվեց Թուր
քիայի կենտրոնական բանկի նախագահը,
ինչի արդյունքում լիրայի փոխարժեքը որոշ
չափով վերականգնվեց։ Սակայն, խնդիրը,
վստահաբար, պաշտոնյայի մասնագիտա
կան կարողություններով չի պայմանավոր
ված, այլ այն իրողությամբ, որ կենտրո
նա
կան բանկը գործնականում զրկված
է անկախությունից և, ըստ էության, քա-
ղա
քական խնդիրներ է լուծում։ Ավելին,
ապագայում «էժան փողերի» քաղաքակա-
նությամբ տնտեսության խթանում ապահովելու՝ Էրդողանի վարչակազմի ճնշումները դժվար թե թուլանան, այլ հակառակը՝
կարող են ավելի մեծանալ։ Սա, ըստ էու
թյան, տնտեսական ամբոխավարու
թյան
վառ դրսևորում է, երբ համապատասխան
որոշումներում առաջնայնությունը տրվում
է չափազանց կարճաժամկետ արդյունքի
ապահովմանը՝ զոհելով հասարակության
բարեկեցությունը երկարաժամկետ հատ
վածում։
Էրդողանի վարած քաղաքականության
ազդեցությունը Թուրքիայի տնտեսության

4 Կազմել է հեղինակը:
5 Այսպես՝ հոկտեմբերի վերջի դրությամբ արտարժութային պահուստները տարեսկզբի համեմատ նվազել են գրեթե կրկնակի
և արդեն ցածր են անգամ նվազագույն շեմ համարվող՝ ներմուծման երեք ամսվա ծածկույթից, մինչդեռ լիրան շուրջ 30%
արժեզրկվել է։

6 Donald Trump’s bizarre, threatening letter to Erdoğan: ‘Don’t be a fool’. The Guardian. https://www.theguardian.com/us-news/2019/
oct/16/trump-letter-erdogan-turkey-invasion
7 Morocco's restrictions on Turkish goods raise suspicions it's joined Saudi boycott. Middle East Eye. https://www.middleeasteye.net/
news/morocco-turkey-saudi-arabia-boycott-goods
8 If the Turkish economy collapses, banks in Europe will “fall”. Greek City Times. https://greekcitytimes.com/2020/09/20/if-the-turkish-economy-collapses-banks-in-europe-will-fall/
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խարհայնացվող կառուցվածքում մեկ երկրի խնդիրներն արագորեն կարող են փո
խանցվել մյուսին։ Այսպես՝ հայտնի է, որ
իսպանական բանկերին թուրքական կազ
մակերպությունները և բանկերը պարտք
են մոտ 62, ֆրանսիական բանկերին՝ մոտ
29, բրիտանական բանկերին՝ մոտ 12 մլրդ
ԱՄՆ դոլար, և այսպես շարունակ։ Ասել
է թե՝ «եթե թուրքական տնտեսությունը
փլուզվի, եվրոպական բանկերը նույնպես
կընկնեն8»։ Իրենց այս «լծակը» լավ են
գիտակցում նաև Թուրքիայում և, վստա
հաբար, հաշվի առնում իրենց գործողու
թյուններում։
Թերևս, այս նուրբ «հավասարակշռու
թյան» վրա է, որ Թուրքիան կարողանում
է շարունակել իր քաղաքականությունը։
Որքան էլ տարօրինակ հնչի, Թուրքիայի
դիմադրողականությունն արտաքին քա
ղաքականության մեջ ապահովում է այն,
որ վերջինս աշխարհի համար սպառնալիք
է՝ ոչ միայն տարածաշրջանում վարվող ագ
րեսիվ քաղաքականությամբ, այլև տնտե
սական տեսակետից։ Իսկ Էրդողանի քա
ղաքական թիմի դիմադրողականության
երաշխիքը ներքին քաղաքականության
մեջ ամբոխավարությունն է, այդ թվում՝
տնտեսական։
Սակայն, ակնհայտ է, որ թե՛ առաջին,
թե՛ երկրորդ մեթոդի ապագան մշուշոտ է։
Նախ՝ աշխարհի հետ սպառնալիքներով
«խաղալը», անկասկած, անվերջ տևել չի
կարող: Եվ երկրորդ՝ գաղտնիք չէ, թե ինչ
արդյունքների է հանգեցնում տնտեսական
ամբոխավարությունը զարգացող երկրնե
րում։ Այս մասին ներկայացնենք մեկ հատ
ված հայտնի տնտեսագետ, ԱՄՆ ԴՊՀ
նախ
կին նախագահ Ալան Գրինսպանի
«Անկայունության դարաշրջանը» գրքից.
«Ինչո՞ւ էին 1970-ական, 1980-ական և
1990-ական թվականներին Լատինական
Ամերիկայի երկրներում ճգնաժամերը հա
ջորդում մեկը մյուսին... Պատասխանը
պարզ է. փոքր բացառություններով, Լա
տի
նական Ամերիկան չէր կարողա
նում
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վրա չի սահմանափակվում միայն կենտ
րոնական բանկին անկախությունից զրկե
լով։ Բավական է հիշել շուրջ մեկ տարի
առաջ ԱՄՆ նախագահ Դ. Թրամփի նամակն ուղղված Էրդողանին, որտեղ բառացիորեն ասվում էր հետևյալը. «....ես չեմ

ուզում պատասխանատու լինել Թուրքիա
յի տնտեսությունն ավերելու համար, ինչը
կարող եմ անել»։ Դ. Թրամփն ակնարկում
էր ԱՄՆ-ի կողմից հնարավոր պատժամի
ջոցների կիրառումը Թուրքիա
յի նկատ
մամբ՝ արտաքին քաղաքականու
թյունը
չփոխելու պարագայում6։ Այս տարվա հոկտեմբերին արդեն ԵՄ-ն էր քննար
կում
Թուրքիայի նկատմամբ պատժամիջոցներ
կիրառելու հարցեր, իսկ Սաուդյան Արա
բիան, Մարոկկոն և Ալժիրը (փաստո
րեն՝
2021 թ. հունվարից՝ նաև Հայաստա
նը)
այժմ արգելափակում են թուրքական ապրանքների ներմուծումը7։ Ընդ որում, եթե
պատժամիջոցների մասին քննարկումնե
րը դեռ սպասումների մակարդակում բա
ցասական ներգործություն են ունենում
Թուրքիայի ֆինանսական շուկաների և
փո
խարժեքի վրա, ապա ապրանքների
ներմուծման արգելափակումն ուղղակիո
րեն վերափոխում է արտահանման ցու
ցանիշները։
Ինչո՞ւ են երկրի իշխանությունները շա
րու
նակում հարձակողական և ամբոխա
վարական քաղաքականությունը՝ իմանա
լով, որ այդպիսով ավելի ու ավելի խորն
են ընկղմվում տնտեսական «ճահճում»։ Չէ՞
որ Էրդողանի, այսպես ասած, «Օսմանյան
կայսրությունը վերականգնելու» քաղաքա
կանությունն ամենից առաջ ամուր տնտե
սություն է պահանջում։ Փոխարենն այս
քաղաքականությունը դառնում է գործիք,
թուրքական ազգայնականությունը սրե
լով, պահել իր հեղինակությունը։
Հարց է առաջանում՝ արդյոք միջազ
գա
յին խաղացողներին ձեռնտու է այն,
ինչ կարող է տեղի ունենալ Թուրքիայի
տնտեսության ներկա միտումները շարու
նակվելու դեպքում։ Տնտեսության համաշ
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ա
զատվել տնտեսական ամբոխավարու
թյունից, որը խանգարում էր ամբողջ մայր
ցամաքին մրցակցել մնացյալ աշխարհի
հետ»։
Ահա թե ինչու, Գրինսպանը ամբոխա
վարության վերելքը, գլոբալ տաքացման և
ահաբեկչության հետ մեկտեղ, համարում
էր XXI դարի ամենաառանցքային սպառ
նալիքներից9։
Վերը նշված պատճառներով՝ այդ թվացյալ հավասարակշռության խախտումը

Թուր
քիային կարող է նետել ավելի մեծ
«արատավոր շրջանի» մեջ, քան տնտեսա
կան անկման, փոխարժեքի արժեզրկման
ու գնաճի՝ հոդվածում նկարագրված շղթան

չ Տե՛ս Greenspan, A. (2008). The age of turbulence: Adventures in a new world. Penguin.

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Կարապետյան Ն., Ինչ չանել՝ զարգացող
շուկաներին։ Թուրքական ճգնաժամի
դասերը, հուլիս, 2018 թ., ՀՊՏՀ Ամբերդ
հետազոտական կենտրոն,

5. How Turkey Went from a Policy of "No Problems with Neighbors" to Problems Everywhere. Middle East Online,

2. Greenspan, A. (2008). The age of turbulence: Adventures in a new world. Penguin.
3. As Turkey’s economy goes, so goes its ambitions. Geopolitical Futures,

6. If the Turkish economy collapses, banks in
Europe will “fall”. Greek City Times,

https://asue.am/amberd/publications/analytics/donot-do-it-emerging-markets-lessons-turkish-crisis

https://geopoliticalfutures.com/as-turkeys-economygoes-so-goes-its-ambitions/

4. Donald Trump’s bizarre, threatening letter
to Erdoğan: "Don’t be a fool". The Guardian.

https://www.theguardian.com/us-news/2019/oct/16/
trump-letter-erdogan-turkey-invasion
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է։ Հետևանքն արդեն կա
րող է նե
ր
առել
իրական և ցավոտ պատժամիջոցներ, հա-
րաբերությունների հե
տագա վատթարա
ցում ու մեկուսացում։ Այս պայմաններում
պետք է սպասել երկրի արտաքին և ներ-
քին քաղաքականության մեջ շրջադարձե
րի ու ամբոխավարական հո
սանք
ների
թուլացման, քանի որ, ի վերջո, Թուրքիա
յում էլ հասկանում են, որ իրենց տնտե-
սական հաջողություններն առավելապես
պայմանավորված են եղել հա
մաշխար
հայնացմամբ ու տնտեսա
կան միաս
նաց
մամբ, որոնց ընձեռած հնարավորություն-
ները երկրում կարողացել են ճիշտ օգտա
գործել։

https://middle-east-online.com/en/how-turkey-went-policy-%E2%80%98no-problems-neighbors%E2%80%9D-problems-everywhere

https://greekcitytimes.com/2020/09/20/if-the-turkish-economy-collapses-banks-in-europe-will-fall/

7. Morocco's restrictions on Turkish goods raise
suspicions it's joined Saudi boycott. Middle
East Eye,
https://www.middleeasteye.net/news/morocco-turkey-saudi-arabia-boycott-goods

Превращение Турции из приверженца доктрины «ноль проблем с соседями» в регионального
агрессора сопровождалось нарастанием экономических проблем. Несмотря на то, что «хрупкость»
экономики и неосмотрительная макроэкономическая политика привели страну к полному фи
нансовому кризису в 2018 году, Турция продолжает проводить агрессивную политику в регионе,
что приводит к еще большему давлению на экономику. Как ни странно, агрессивная и популистская
политика используется в качестве инструмента для уравновешивания растущих экономических
трудностей, но вместо этого они повышают риск большого «порочного круга», который, в отличие
от нынешнего финансового «порочного круга», может привести к политическому повороту для
страны.
Ключевые слова: турецкая лира, отток капитала, “хрупкая” экономика, дешевое
		кредитование, санкции
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ТУРЕЦКАЯ УГРОЗА МИРУ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ «ПОРОЧНЫЙ КРУГ»
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Нарек КАРАПЕТЯН
Эксперт исследовательского центра «Амберд», АГЭУ,
аспирант

The transformation of Turkey from a holder of the “zero problems with the neighbors” doctrine
to regional aggressor was accompanied by mounting economic problems. Even though the "fragility"
of the economy and implemented imprudent macroeconomic management brought the country to a
complete financial crisis in 2018, Turkey continues pursuing aggressive policies in the region, which
leads to more pressure on the economy. Curiously enough, aggressive and populist policies are used
as tools to balance the growing economic difficulties, but instead - they elevate the risk of a big “vicious
circle”, which unlike the current financial “vicious circle”, can bring to a political turn for the country.
Keywords:

turkish lira, capital outflow, “fragile” economy, cheap lending, sanctions
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Պատերազմող երկրի համար գերակա խնդիր է
ունենալ զարգացած ռազմական արդյունաբերու
թյուն։ Այս տեսանկյունից, հետաքրքրական է Իսրա
յելի ռազմարդյունաբերական փորձի վերլուծությունը։
Իսրայելի տարածքն իր մակերեսով մոտ է Հայաստանին, երկիրն ունի թշնամի հարևան պետություններ, ինչպես Հայաստանը, և, չնայած դրան, կարո
ղացել է ստեղծել ու աշխարհին ներկայանալ իր կա
յացած ռազմական արդյունաբերությամբ։
Աչքի առաջ ունենալով «իսրայելական հրաշքի»
փորձը՝ «հայկական հրաշքի» իրագործման, հզոր
ու անառիկ պետություն ունենալու համար պետք է
աշխատենք բոլորս՝ որպես գերակա նպատակ հայ
տարարելով մարդկային կապիտալի, տեղեկատվա
կան տեխնոլոգիաների, ռազմարդյունաբերության
զարգացումը։

Պ

ատերազմող երկրի համար չափազանց
անհրաժեշտ է ունենալ զարգացած ռազ
մական արդյունաբերություն։ 2020 թ. սեպտեմբերի 27-ին
Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության վրա
լայնածավալ հարձակումը վառ ապացույցն է նրա, որ Հա
յաստանի գերակա խնդիրներից պետք է լինի ռազմար-
դյունաբերության հզորացումը։ Ինչպես գիտենք, Ադրբեջանը զինվում է նաև իսրայելական արտադրության զեն-
քով։ Գաղտնիք չէ նաև, որ Իսրայելն ունի կայացած ռազ
մարդյունաբերություն։ Ուստի այս հոդվա
ծում փորձել
ենք վերլուծել Իսրայելի ռազմական արդյունաբերության
զարգացման փորձը։
Նախ՝ ներկայացնենք որոշ տվյալներ Իսրայելի մա
սին։ Պետությունը գտնվում է Միջին Արևելքում՝ Միջերկ-

1 Central Bureau of Statistics, AREA OF DISTRICTS, SUB-DISTRICTS, NATURAL REGIONS AND LAKES, 2019, https://www.cbs.gov.
il/he/publications/doclib/2020/1.shnatongeography/st01_01.pdf
2 Central Bureau of Statistics, POPULATION, BY POPULATION GROUP, https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2020/2.shnatonpopulation/st02_01.pdf
³ Central Bureau of Statistics, https://www.cbs.gov.il/EN/pages/default.aspx
4 Central Bureau of Statistics, GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) AND USES OF RESOURCES, IN THE YEARS 1995-2019(1),
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2020/11.shnatonnationalaccounts/st11_02x.pdf
⁵ Military expenditure (% of GDP) - Israel, https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?locations=IL
6 Шуминов Н.З., Влияние США на формирование и развитие ВПК государства Израиля, http://vestnik-brgu.ru/wp-content/numbers/2018-01/v2018-01-22.pdf
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ման ուղղությամբ հարաբերությունները երկու երկրների միջև ամրապնդվել են 1967 թ.
արաբա-իսրայելական վեց
օրյա պատե
րազ
մից հետո, երբ Իսրայելը վճռա
կան
կերպով որոշեց կատարելագործել իր ռազ
մարդյունաբերական բազան՝ նպատա
կադրվելով ինքնուրույնաբար արտադրել
տարբեր ռազմական ապրանքներ՝ հար
վածային զինատեսակներից մինչև ռեակ
տիվ ինքնաթիռներ։ Այսպիսով՝ Իսրայելի ռազմարդյունաբերության զարգացման
գործում բազմակողմանի աջակցություն է
ցուցաբերել ԱՄՆ-ը, որը ոչ միայն տար
բեր զինատեսակներ է մատակարարել,
այլև մասնակցել է առաջատար զինատե
սակների մշակման և ստեղծման համա
տեղ նախագծերի իրականացմանը6։
1967-1973 թթ. ընթացքում Իսրայելի
ռազմարդյունաբերական բազան ընդլայն
վեց 5, 1974-1984 թթ. ընթացքում՝ ևս 4 ան-
գամ։ Այս ժամանակահատվածում ոլոր
տում զբաղվածների թիվը 14000-ից հաս
 ավ 80000 մարդու։ Ընդ որում, արտադըր
վում էր պարզից մինչև ամենաբարդ տեսակի զինամթերք, որի որակը փորձարկ
վեց 1982 թ. Լիբանան ներխուժելու ժամա
նակ, երբ իսրայելական արտադրության
տանկերն ապահովեցին Իսրայելի գերա
զանցությունը արաբական զինված ուժերի
նկատմամբ։
Ներկայում ռազմական արդյունաբերու
թյունը Իսրայելի ազգային տնտեսության
կարևոր բաղադրիչն է, որը ներառում է
ներքին օգտագործման և արտահանման
համար ավելի քան 600 տեսակի զինտեխնիկա արտադրող պետական և մաս
նա-
վոր կազմակերպություններ։ Երկիրն ունի
ժամանակակից ձեռնարկություններ, որոնք
թողարկում են հրթիռային-տիեզերական,
զենիթային, հակահրթիռային, ավիացիոն,
հրետանային, հարվածային, նա
վաշինարարական, ռադիոէլեկտրոնային և ռազ
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 ական ծովի հարավարևելյան և Կարմիր
ր
ծովի հյուսիսային ափին, սահմա
նակից
է Լիբանանին, Սիրիային, Հորդա
նանին,
Եգիպտոսին։ Տարածքը 22072 քառ. կմ
է1, բնակչության թիվը 2019 թ. վերջին՝
9,054 հազար մարդ, որից 6,718 հազարը՝
հրեաներ, 1,898 հազարը՝ արաբներ2։ Ըստ
Իսրայելի վիճակագրության կենտրո
նա
կան բյուրոյի տվյալների՝ 2020 թ. օգոստո
սին բնակչության թիվն արդեն 9,2 միլիոն
է, որից զբաղված մարդկանց թիվը՝ 3,89
միլիոն, գործազրկության մակարդա
կը՝
4.7 տոկոս3։
2019 թ. Իսրայելի ՀՆԱ-ն ընթացիկ գնե
րով կազմել է 1,406,749 միլիոն իսրայելա
կան շեկել, ինչը համարժեք է 412,9 մի
լիարդ ԱՄՆ դոլարին, իսկ մեկ շնչի հաշ
վով ՀՆԱ-ն՝ 155,437 իսրայելական շեկել՝
համարժեք 45628 ԱՄՆ դոլարին4։
Ըստ Համաշխարհային բանկի տվյալ
ների՝ Իսրայելի ռազմական ծախսերը
2019 թ. կազմել են 20,4 միլիարդ ԱՄՆ դո
լար, ինչը ՀՆԱ-ի մոտ 5.3, իսկ պետության
ընդհանուր ծախսերի՝ 13.2 տոկոսն է5։
Իսրայելը, որպես պետություն, ձևավոր
վել է 1948 թ. մայիսի 15-ին։ Անկախության
հռչակումից մի քանի ժամ անց Եգիպտո
սը, Սիրիան, Հորդանանը, Սաուդյան Արա-
բիան, Լիբանանը, Իրաքը և Եմենը պա
տերազմ հայտարարեցին երիտասարդ
պե
տությանը՝ այդպիսով ազդարարելով
արա
բա-իսրայելական բախման սկիզբը։
Իր գոյության ընթացքում Իսրայելը մաս
նակցել է 6 լայնածավալ պատերազմն երի
և 5 խոշոր ռազմական գործողություննե
րի արաբական պետությունների ու զին
ված արմատական խմբավորումների դեմ։
Միաժամանակ, իր ձևավորումից անմիջա
պես հետո Իսրայելը սկսել է հարաբերություններ հաստատել ԱՄՆ-ի, հատկապես՝
տեղի հրեական լոբբիստական կառույց
ների հետ։ Մինչդեռ զենքի մատակարար-
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մական նշանակության այլ արտադրանք։
Ընդ որում, վերջինիս 70-75 տոկոսն ար
տահանվում է։ 2017 թ. Իսրայելը 5-րդն էր
աշխարհում զենքի արտահանման գծով,
որին գերազանցել են միայն ԱՄՆ-ը, ՌԴ-ն,
Ֆրանսիան և Գերմանիան։ Իսրա
յելա
կան ռազմական արտադրանքն արտա
հանվում է մոտ 50 երկիր՝ կազմելով ողջ
արտահանման 40 և ՀՆԱ՝ ավելի քան 11
տոկոսը։
Ըստ Իսրայելի պաշտպանության նա
խարարության տվյալների՝ 2017 թ. պետական պաշտպանական ընկերությունները,
ընդհանուր առմամբ, ստորագրել են 9,2
միլիարդ ԱՄՆ դոլարի արտահանման պայ-
մանագրեր, որոնց մեծ մասը բաժին է ըն
կել հակաօդային համակարգերին, ռա
դիոլոկացիոն և ռադիոէլեկտրոնային պայ-
քարի համակարգերին և ավիացիոն տեխ
նիկայի համար ավիոնիկայի արդիա
կա
նացմանն ու մատակարարմանը։ Հնդկաս-
տանը, Վիետնամն ու Ադրբեջանը իսրայե
լական զենքի երեք առաջատար գնորդ
ներն են7։
Այսօր Իսրայելի ռազմական արդյունա
բերությունն ունի ժամանակակից գիտա
հետազոտական և բարձր տեխնոլոգիա-
կան արտադրական բազա: Ոլորտի զար-
գացումն իրականացվում է պետական
կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ծրա
գրերի հիման վրա` բյուջեի միջոցների, թո
ղարկվող արտադրանքի արտահանման
արդյունքում ստացված եկամտի, ինչպես
նաև հիմնական ռազմավարական դաշ
նակից ԱՄՆ-ի ֆինանսական օգնության
հաշվին:
Երկրի ռազմական արդյունաբերության
կառավարման համակարգի առանձնա
հատկություններից մեկը պաշտպա
նու
թյան նախարարության անմիջական մաս-
նակցությունն է զենքի և ռազմական տեխնիկայի արտադրության կենսապարբե

րաշրջանի բոլոր փուլերին՝ տեխնիկական
բնութագրերի մշակումից մինչև շահագոր
ծումից հանելը: Բացի այդ, Իսրայելի ՊՆ-ին

է վերապահված արտահանվող ար
տադ
րանքի որակի վերահսկման, օտարերկրյա
հաճախորդների հետ բանակ
ցելու իրա
վունքի և արտահանման արտոնագրերի
տրամադրման գործառույթները: Ռազ
մ
ար
դյունաբերական համալիրի կազմա
կերպությունների գործունեության համակարգումն իրականացնում է SIBAT-ը՝ Իսրայելի ՊՆ պաշտպա

նության միջազգային
համագործակցության գործակալությունը8։
Արտահանման վերահսկման գործակա
լությունը լայնածավալ ծառայություններ
է մատուցում արտահանողներին՝ արտա
հանման վերահսկողության տարբեր բնագավառներում9։ Ռազմական արտադրան
քի գնումների կազմակերպմամբ զբաղ
վում է ՊՆ արտադրության և գնումների
վարչությունը10, որը պատվերներ է տալիս
ռազմարդյունաբերական համալիրի ձեռնարկություններին՝ մրցույթների արդյունքների հիման վրա: Օրինակ՝ 2018 թ.-ին
անց
կացվել է ավելի քան 7.6 հազար
քում ռազմարդյու
մրցույթ, որի արդյուն
նաբերական ձեռնարկությունները ստա
ցել են մինչև 12 միլիարդ ԱՄՆ դոլար ար
ժողությամբ շուրջ 30 հազար պատվեր:
Ընդհանուր առմամբ, ռազմական նշա
նակության արտադրանքի արտադրու
թյամբ զբաղվում է ավելի քան 500 ընկե
րություն (աշխատողների ընդհանուր թիվը՝
մոտ 150 հազար): 130 ընկերություն զենքի
և ռազմական տեխնիկայի ուղղակի մա
տակարար է երկրի զինված ուժերին և
օտարերկրյա պատվիրատուներին: Դրանց
մեծ մասը փոքր և միջին (մինչև 100 մարդ)
ձեռնարկություններ են՝ պետության մաս
նակցության տարբեր մասնաբաժիններով:
Սեփականության տեսանկյունից, դրանք
ներկայացնում են պետական և մասնա-
վոր ձեռնարկություններ, ներառյալ՝ օտար
երկ
րյա և, առաջին հերթին, ամերիկյան
կա
պիտալի ներգրավմամբ ընկերություն
ները։
Երկրի ռազմական արդյունաբերության
կարողությունների հիմնական մասը պատ-

7 Иванов С., Тенденции развития военной промышленности ряда ближневосточных стран, Зарубежное военное обозрение,
6/2019, 30-34, https://www.imemo.ru/files/File/ru/articles/2019/zvo-2019-06-Ivanov.pdf
8 SIBAT- International Defense Cooperation, https://english.mod.gov.il/Departments/Pages/InternationalDefenseCooperation.aspx
9 Defense Exports Control Agency (DECA), https://english.mod.gov.il/Departments/Pages/DefenseExportsControlAgency.aspx
10 Department of Production and Procurement (DOPP), https://english.mod.gov.il/Departments/Pages/DepartmentofProductionandProcurement.aspx

11 Лисненко Д., Военная промышленность Израиля (2020), Зарубежное военное обозрение. 2020. №2. С. 19-23, http://factmil.
com/publ/strana/izrail/voennaja_promyshlennost_izrailja_2020/36-1-0-1732
12 Израильская военная техника, http://cyclowiki.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81
%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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զում էինք մեր հողի մասին, բայց հողը, որ
ստացանք, երազային չէր: Դա մի փոքրիկ
կտոր էր: Այդ հողը մեր հանդեպ այնքան էլ
լավ վերաբերմունք չէր ցուցաբերում, պետք
էր ընտրություն կատարել միջատների ու
քարերի միջև: Դրա վրա երկու լիճ կար,
մեկը՝ մահացած, մյուսը` մահացող: Ջուր
ընդհանրապես չկար, չկային բնական պաշարներ:
Մենք միայնակ էինք, չունեինք կրոնի
եղ
բայր, լեզվի քույր, պատմության հա
րևան: Եվ այդ ամենը Հոլոքոստից հետո
էր: Մենք գնացինք այնտեղ ու չգիտեինք՝
ինչ անել:
Մարդիկ ինձ հարցնում են` ինչպես ակ
տիվ մնալ: Դա շատ հեշտ է, մտովի հաշվեք
ձեր նվաճումներն ու երազանքները: Եթե
ձեր երազանքներն ավելի շատ են, քան
նվա
ճումները, ուրեմն՝ դուք երիտասարդ
եք:
Եվ մենք մտածեցինք` բնության մեծա
գույն հարստությունը մարդն է, մարդն է
հարստացրել հողը, ոչ թե հակառակը:
Մենք բոլորս դարձանք գիտնականներ:
Իսրայելի յուրաքանչյուր գյուղացի սկսեց
սո
վորել, թե ինչպես կարելի է գյուղա
տնտեսություն հիմնել՝ առանց հողի ու ջրի:
Մենք հիմնեցինք բարձր տեխնոլո
գիա
ների վրա խարսխված առաջին գյու
ղա
տնտեսությունը: Ես ինքս այդ ժամանակ
գյու
ղատնտեսական ինստիտուտի ուսա
նող էի…
Ապագայի համար կարևոր չէ, թե ինչ եք
կարծում, այլ այն, թե ինչ եք արտադրում:
Մենք չունեինք մարդիկ ու զինամթերք,
երբեք չէինք կռվել, ընդամենը 450 հազար
մարդ ունեինք, որոնց մեջ զինվորական
ներ չկային: Երբ ստեղծվեց Իսրայելի պե
տությունը, պատերազմ էր: Ի՞նչ կարող էինք
անել. միայն երկու բան: Առաջինը` մարդիկ
պետք է խիզախ դառնային, նրանք պետք
է հասկանային, որ այլընտրանք չունեն,
միայն պետք է հաղթել, եթե մեկ անգամ
պարտվեինք` վերջ: Երկրորդը` քանի որ
չունեինք զենք, սկսեցինք դա արտադ
րել: Բանակը բարելավելու համար սկսե
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անում է երկու պետական և մեկ մաս
կ
նավոր կորպորացիաների։
«Israel Aerospace Industries» պետական
կորպորացիան կազմված է կազմա
կեր
պություններից, որոնք զբաղվում են հրթիռային և տիեզերական համա
կարգերի,
հակահրթիռային պաշտպանու
թյան հա
մակարգերի, հակատանկային և հա
կա
նավային համալիրների, անօդաչու թռչող
սարքերի և այլ ավիացիոն տեխնիկայի,
ինչպես նաև ռադիոէլեկտրո
նային սար
քավորումների մշակմամբ, արտադրու
թյամբ, նորոգմամբ և արդիականացմամբ:
«Rafael Advanced Defense Systems» ՍՊԸ-ն
պետական ընկերություն է, որի կազ
մի
մեջ մտնող ձեռնարկությունները մշակում
և արտադրում են զենքի լայն տե
սակա
նի, այդ թվում՝ ժամանակակից ռադիո
էլեկտրոնային պայքարի, ցամաքա
յին և
ծովային հակահրթիռային պաշտպանու
թյան և հակաօդային պաշտպանության
հա
մակարգեր, ավիացիոն և հակատան
կային հրթիռային զենքեր, օդային ռադիո
էլեկտրոնային սարքավորումներ (ավիո
նիկա):
«Elbit Systems» մասնավոր կորպորա
ցիան զբաղվում է հրթիռային զենքի, զի
նամթերքի լայն տեսականու, ավիացիայի
և նավերի սիմուլյատորների, նավիգացիոն
սարքավորումների, քաղաքացիական և
ռազմական ավիացիայի էլեկտրա-օպտի
կական համակարգերի, ինչպես նաև կա
պի միջոցների արտադրությամբ11:
Իսրայելում արտադրվող զինտեխնի
կայի ցանկից ևս ակնհայտ է, որ երկիրն
ունի ռազմամթերքի հարուստ տեսականի12։
Այսպիսով՝ ակնհայտ է, որ Իսրայելը
կարողացել է ստեղծել զարգացած ռազմարդյունաբերություն՝ թե´ իր սեփական կարիքների բավարարման, թե´ արտահան
ման նպատակով։
Վերջում ցանկանում ենք մեջբերել մի
հատված Իսրայելի 9-րդ նախագահ Շիմոն
Պերեսի 2015 թ. Կիևում՝ Յալթայի եվրո
պական ռազմավարության համաժողովի
ընթացքում հնչեցրած ելույթից. «Մենք երա-
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ցինք զարգացնել տեղեկատվական տեխ
նոլոգիաների ոլորտը` ծառայեցնելով դա
բանակին, քանի որ մենակ էինք թշնամա
կան միջավայրում:
Ինչո՞ւ եմ սա պատմում։ Մինչև հիմա
ասում եմ երիտասարդ տղաներին և աղ
ջիկներին` ընկերնե՛ր, դուք ավելին ունեք,
քան մտածում եք: Ալարկոտ մի' եղեք:
Դուք շատ ավելին ունեք, քան երկիրը կա
րող է ձեզ առաջարկել: Դուք կարող եք
արտադրել այն, ինչ չունեք։ Դա դաս է բո
լորի համար…
Մարդկանց ներուժը շատ մեծ է։ Բայց
նրանք ալարկոտ են։ Եթե ուզում ես ինչ-որ
բանի հասնել, պետք է աշխատես...
Պետք է հետևել գիտությանը։ Գիտու
թյունը չունի սահմաններ։ Մի' փորձեք լու
ծել անցյալի խնդիրները, անցյալը, սովո
րաբար, դեր չի խաղում։ Վերլուծե'ք այն
միայն նրա համար, որ հին սխալները
չկրկնեք։ Անցյալում չկա հույս և ապագա։
Ինձ երբեմն հարցնում են. «Որո՞նք են
Ձեր ամենամեծ սխալները, երբ հետ եք
նայում»: Ես պատասխանում եմ` մենք
մտածում էինք, թե «հսկա» երազանքներ
ունենք: Հետո գիտակցում ենք, որ դրանք
այնքան էլ հսկայական չէին: Ավելի շատ
բաների մասին երազեք: Որքան շատ են
երազանքները, այնքան ավելի շատ բանի
կհասնեք»13:
Այս ելույթն «իսրայելական հրաշքի»
պարզ ու հասկանալի մեկնաբանում է, թե
ինչպես կարճ ժամանակում, գտնվելով պա-

 երազմական իրավիճակում և հարևան
տ
երկրների հետ հակամարտության մեջ,
կարելի է առաջընթաց ապահովել տնտե
սության տարբեր ոլորտներում։ Ուստի Հա
յաստանն այս փորձի ուսումնասիրմամբ
ու տեղայնացմամբ լուրջ քայլեր պետք է
իրականացնի՝ զարգացնելու համար մարդկային կապիտալը, տեղեկատվական տեխ
նոլոգիաները, ռազմարդյունաբերությու
նը, գյուղատնտեսությունը և այլն։ «Հայկա
կան հրաշքի» իրագործման համար պետք
է աշխատենք բոլորս, ստեղծենք որակյալ
գիտակրթական համակարգ, ներդրումն եր
կատարենք մարդկային կապիտալում, ՏՏ
ոլորտում, որը պետք է ծառայեցնել ռազ
մարդյունաբերության և մյուս ոլորտ
ների
զարգացմանը։ Հարևանությամբ ունե
նա
լով 2 թշնամի պետություն՝ հասկանալի է
դառնում, որ տարածքային և այլ բնույթի
հակամարտություններ միշտ էլ կարող են
լինել ու կրկնվել, հետևաբար՝ այս պարա
գայում մեզ համար միակ ելքը զար
գա
ցած ռազմարդյունաբերություն ունենալն
է, որը կարող է և' հաղթանակ ապահովել,
և' կասեցնել թշնամու հարձակման ցան
կությունը, և', իհարկե, արտահանման
պարագայում՝ եկամուտ ապահովել երկրի
համար։ Հուսանք՝ այս պատերազմից հե
տո մեր երկրի համար գերակա խնդիր
կդառնա ռազմարդյունաբերության զար
գացումը։

13 "DREAM BIG. THE BIGGER YOUR DREAM, THE MORE YOU WILL GET" - INSPIRATIONAL SPEECH BY SHIMON PERES IN KIEV,
http://slavaukraine.net/en/news/latest-news/3102-dream-big-the-bigger-your-dream-the-more-you-will-get-inspirational-speech-byshimon-peres-in-kiev.html, 92-ամյա նախկին նախագահի խոսքերը ցնցել են ողջ աշխարհը, http://henaran.am/140902.html
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ

Наличие развитой военной промышленности - приоритет для воюющей страны. В этом кон
тексте необходимо проанализировать развитие военной промышленности Израиля. Израиль по
хож на Армению по территориальному расположению, имеет соседние вражеские государства
и, несмотря на это, смог создать развитую военную промышленность. Развитие человеческого
капитала, информационных технологий и военной промышленности должны стать приоритетом
для Армении. Мы все должны работать над осуществлением «армянского чуда», если хотим иметь
развитое и сильное государство.
Ключевые слова: государство Израиль, военная промышленность, война, продукция военного
		назначения, военная техника, информационные технологии, израильское чудо
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PhD in Economics

THE ANALYSIS OF MILITARY INDUSTRY DEVELOPMENT OF THE STATE OF ISRAEL

Having a developed military industry is a priority for a warring country. In this context, it is necessary to analyze the development of Israel's military industry. Israel is similar to Armenia in terms
of territory, has neighboring enemy states, and despite that, has been able to create and establish a
developed military industry. The development of human capital, information technologies and military
industry should be priority issues for Armenia. We must all work for the realization of the "Armenian
miracle" if we want to have a developed and powerful state.
Keywords:

		

the state of Israel, military industry, war, military products, military equipment,
information technology, Israeli miracle
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ԴԺՎԱՐ ԲԱՆԱՁԵՎԸ...

Հիմնաբառեր. խաղաղություն, ռազմավարություն,
		
կայունություն, զարգացում, ՀԱՊԿ,
		բարձր տեխնոլոգիաներ,
		գիտական ներուժ

Սուսաննա
ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ
Տնտեսագիտության
թեկնածու
2003 թ. գերազանցությամբ ավարտել է ԵրՊՏԻ-ն (այժմ՝ ՀՊՏՀ)՝
«Համաշխարհային տնտեսագի
տություն» մասնագիտությամբ:
2007 թ. ստացել է տնտեսագի
տու
թյան թեկնածուի գիտական
աստիճան և աշխատանքի անցել
ՀՊՏՀ միջազգային տնտեսական
հարաբերություններ ամբիոնում
որպես ասիստենտ: Հեղինակ է
12 գիտական աշխատանքների:

Հայաստանի ազգային անվտանգությունը հիմնը ած է երկու բաղադրիչի վրա. առաջինը վերաբերում
վ
է Ռուսաստանին` որպես հավաքական անվտան-
գության համակարգի հիմնական օղակ, երկ

րորդն
ուղղված է եվրոատլանտյան գործընկերությանը, որը
որոշում է Հայաստանի ինտեգրման քաղա
քա
կա
նությունը եվրոպական անվտանգության նոր կա
ռույցների ձևավորման գործընթացին, ինչպես նաև
հայ-ամերիկյան համագործակցության զարգացման
աստիճանը։ Վտանգների համալիր բնույթը, բազմաբևեռությունը և անկանխատեսելիությունը պահան
ջում են ոչ միայն անվտանգության ապահովում, այլև
այդ առումով համակարգային մոտեցման մշակում,
անցում համալիր հայեցակարգի, որի հիմքում ոչ
միայն ռազմական և տեխնիկական, այլև գոյություն
ունեցող հիբրիդային վտանգների կանխարգելման
միջոցառումներն են։
Հայաստանի տարածքն անվտանգության տես
անկյունից նման է ձգված զսպանակի, որի թուլա
նալու դեպքում կարող են ակտիվանալ ռազմական
բախումները, հաճախ նաև՝ արտաքին գործոնների
ազդեցությամբ։ Հայաստանին պետք է ուժերի հաշ
վեկշիռ, բայց ոչ միայն ռազմական, այլև տնտեսա
կան, նորարարական ու գիտական։

XXI դարում, անվտանգության և կայունության
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ապահովման առումով, աշխարհում տեղի ու
նե
ցող բազմամակարդակ գործընթացները վկայում են
խաղաղության նոր ուրվագծերի ձևավորման անհրա
ժեշ
տության, իսկ քաղաքական, ինչպես նաև սպա
ռա
զինությունների շարունակական աճի և արդիականաց
ման գործընթացները՝ ուժի գործոնի աճի մասին։
2018 թ.-ին 1 տրիլիոն 822 միլիարդ ԱՄՆ դոլար է

1 SIPRI: Расходы на вооружения в мире достигли рекордного уровня. События в мире - оценки и прогнозы из Германии и
Европы | DW | 28.04.2019.
2 Коданева С.И. (2020), Гибридные угрозы» безопасности России: выявление и противодействие // Контуры глобальных
трансформаций: политика, экономика, право. Т. 13. № 2. С. 44–71. DOI: 10.23932/2542-0240-2020-13-2-3.
3 Котанджян Г. С., Некоторые перспективы архитектуры безопасности на Южном Кавказе в свете политики США // Вопросы
региональной безопасности. Сборник статей. Ереван. Центр стратегического анализа «Спектр». 2005.
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են փոխլրացման քաղաքականության իրագործման ներուժը3:
Միաժամանակ, Արցախի չկարգավոր
ված հարցը, բռնի բախումների հետևան
քով առաջացած ուղղակի սպառնալիքին
զուգահեռ, սրում է մարդկային անվտան
գության մի շարք անուղղակի ռիսկեր: Են
թակառուցվածքների փլուզման և հանրա
յին ծառայությունների չմատակարարման
պատճառով անկում է ապրում վիճարկվող
տարածքներում հայտնված մարդկանց
կյանքի որակը։
Մեր օրերում, երբ դիվանագիտական
համապարփակ լուծումները խուսափողա
կան բնույթ են կրում, ընդհանուր համա
ձայ
նեցված ռիսկերի և սպառնալիքների
վրա կենտրոնացումը կարող է տարածաշրջանային ցանցերում և հարթակներում

ներգրավել հիմնական դերակա
տարնե
րին։ Դրա վկայությունն է այն, որ թեև
այսօր Արցախի և Ադրբեջանի միջև պա
տերազմն ըստ էության դադարել է, սա
կայն հակամարտությունն ամբողջությամբ
լուծված չէ և զարգացման ու ՀՀ տարածք
տեղափոխման հավանականություն ունի։
Այս տեսանկյունից, անհրաժեշտ է ընդ
գծել Հայաստանի Հանրապետության ազ
գային անվտանգության երկու բաղադրիչ՝
իրարից անբաժան և փոխկապակցված, որ
իրականում արտացոլում են կոմպ
լե
մեն
տարության սկզբունքը պետության արտաքին քաղաքականության մեջ: Առաջին բաղադրիչն է ռուս-հայկական ռազմավարական գործընկերությունը: Այդ փոխադարձ
հարաբերությունները թելադրվում են երկու ժողովուրդների միջև ինչպես դարա
վոր բարեկամությամբ, այնպես էլ բազմա
թիվ միջազգային պայմանագրերով և համաձայնագրերով՝ ըստ որոնց կարգավո
րում են երկկողմանի հարաբերություննե
րը և ապահովում դրանց կայուն զարգացումը: Ռուս-հայկական համագործակցու
թյան օգտագործումն ի շահ Հայաստանի
բխում է երկու երկրների երկարատև ռազմավարական շահերից: Ստեղծված ռազ-
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ծախսվել աշխարհում սպառազինությունների վրա, որը նախորդ տարվա համե
մատ ավելացել է 2,6%-ով։ Ընդ որում,
այս ցուցանիշով առաջատար են ԱՄՆ-ը,
Չինաստանը, Սաուդյան Արաբիան, Հընդ
կաստանը և Ֆրանսիան1։ Նման միտումը,
անշուշտ, խարխլում է համաշխարհային
անվտանգության համակարգը։
Մասնագիտական գրականությունում
պատերազմը դիտարկվում և վերլուծվում
է որպես միջազգային քաղաքականության
սուբյեկտների կոնվենցիոն հակազդեցու
թյուն։ Սակայն, այս դեպքում հաշվի չի
առնվում, որ ժամանակակից պատերազմ
ները հաճախ սկսվում են «մոխրագույն գոտում», այսինքն՝ միջազգային իրավունքի
շրջանակներից դուրս և իրականաց
վում
տեղեկատվական, կիբեռնետիկական, մշակութային, կոգնիտիվ տիրույթներում, հիմ
նականում՝ ոչ ռազմական մեթոդներով և
անկանոն կազմավորումների ներգրավ
մամբ (խռովարարներ, ահաբեկիչներ և
այլն): Այս ամենի հետևանքով ժամա
նա
կա
կից պետական հակազդեցությունը
դառնում է ավելի բարդ և համալիր խնդիր՝
պահանջելով զսպման նոր կառուցակար
գերի ներդրում2։
Հայաստանը, որպես տարածաշրջա
նային և համաշխարհային ինտեգրման
գործընթացներում ներգրավված երկիր,
դիտարկվում է իբրև այդ գործընթացների
լիիրավ մասնակից: Ինտեգրումը ենթադ
րում է միջազգային ասպարե
զում մասնակցություն այնպիսի գործընթացների,
որոնք համահունչ են հանրա
պե
տության
հռչակած ազգային շահերին և նպատակներին: Ռազմավարական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, զարգաց

ման
եվրոպական ուղղվածության ընտրությունը, մասնակցությունը Եվրոպայում և հետխորհրդային տարածքում ընթացող միասնացման գործընթացներին, համագործակ
ցությունը ԱՄՆ-ի և Իրանի հետ, ՀԱՊԿ-ին
անդամակցությունը, ՆԱՏՕ-ի հետ համա
գործակցության զարգացումը ընդլայ
նում
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մաքաղաքական իրականության մեջ Հա
յաստանն ուղղորդվում է իր անվտան
գության հուսալի երաշխիքների ստեղծման սկզբունքով, և, այս իմաստով, ռուսհայկական ռազմավարական գործըն
կե
րության դերը դժվար է գերագնահատել4:
Երկրորդ բաղադրիչը եվրոատլանտյան
ուղղվածությունն է` կապված Հայաստանի`
Եվրոպայում զինված ուժերի մասին պայմանագրում ու ՆԱՏՕ-ի «Համագործակ-
ցություն հանուն խաղաղության» ծրագ
րում մասնակցության հետ:
Ըստ այդմ՝ Հայաստանի ազգային անվտանգությունը հիմնված է երկու բաղադ
րիչի վրա. առաջինը վերաբերում է Ռուսաս
տանին` որպես հավաքական անվտանգության համակարգի հիմնական օղակ, երկրորդն ուղղված է եվրոատլանտյան գործ
ընկերությանը և որո
շում է Հայաստանի
ինտեգրման քաղաքականությունը եվրո
պական անվտանգության նոր կառույց
ների ձևավորման գործընթացին, ինչպես
նաև հայ-ամերիկյան համագործակցու
թյան զարգացման աստիճանը՝ կապված
համաշխարհային բնույթի խնդիրների դեմ
պայքարում միջազգային հանրության ջան-
քերի միավորման հետ: Ընդ որում, ինչպես
հաճախ նշվում է, հայ-ամերիկյան ռազմական համագործակցությունը չի կարող փոխա

րինել հայ-ռուսականին, քանզի բա-
ցարձակ այլ հարթության վրա է5: Տարա
ծաշրջանային անվտանգու
թյան հարցե
րում հետևելով արտաքին քա
ղաքա
կանության կոմպլեմենտարության սկզբուն

քին` Հայաստանը ելնում է այն մեկնակե
տից, որ հավաքական անվտան
գու
թյան
ապագա համակարգը կարող է արդյունավետ լինել, եթե այն իրականում կրի համալիր բնույթ: Տարածաշրջանային համընդհանուր համագործակցության համա

կարգն անվտանգության բնագավառում
պետք է ներառի տնտեսական փոխներ
գործության մի խումբ հարցեր, որոնցում
պետք է ամրագրված լինեն ժողովրդավա
րական արժեքների և բարեփոխումների
ընդհանրության սկզբունքները, ինչպես
նաև տարածաշրջանում առկա բախումն ե
րի և հակադրությունների լուծման գործ

ընթացները պետք է համախմբել համալիր
և համապարփակ անվտանգության կա
ռուցակարգերի միջոցով:
Հավաքական անվտանգության պայմա
նագիրն ունի մոտ 18-ամյա պատմու
թյուն: Ի սկզբանե դա ընկալվում էր որպես
հավաքական պաշտպանության պայմա
նա
գիր, այսինքն, ամենից առաջ, որպես
«ավանդական» սպառնալիքներին արձա
գանքելու ռազմավարություն։ «Ավանդա
կան» սպառնալիք ասելով նկատի են առնը-
վում այն իրողությունները, որոնք կարող
են հանգեցնել միջպետական միջուկային
կոնֆլիկտի կամ լայնածավալ պատերազ
մի` կիրառելով սովորական սպառազինու
թյուն: Այդ տիպի սպառնալիքներին դիմա-
կայելու համար նախատեսված է զորքերի
երեք տարածաշրջանային խմբավորում
նե
րի ձևավորում: Այսօր արդեն ՀԱՊԿ-ը
բավական կայացած կառույց է, որը հաջո
ղությամբ ինտեգրվում է անվտանգության
ապահովման միջազգային համակարգին։
Ներկայում ձևավորվել և գործում են
Արևելաեվրոպական (Ռուսաստան - Բելա
ռուս) և Կովկասյան (Ռուսաստան - Հայաստան) խմբավորումները, Կենտրոնական
Ասիայի ուղղությամբ, խմբավորման փոխա-
րեն, ավիացիոն բաղադրիչով ստեղծվել
են Արագ արձագանքման հավա
քական
ուժերը (ԱԱՀՈՒ) (Կանտ քաղաքի բազան՝
Ղրղզստանում): Հավաքական անվտանգության համակարգը ներառում է նաև
միավորված համակարգերի խմբավորում-
ներ (հակաօդային պաշտպանու
թյան
(ՀՕՊ), հետախուզության, կապի, կառա
վարման և այլն) և ՀԱՊԿ-ի միավորված
շտաբը: Այսօր ՀՕՊ միավորված համակարգը (ՄՀ) գոյություն ունի ոչ թե ՀԱՊԿ-ի, այլ
ԱՊՀ հենքի վրա, բայց, փաստորեն, հա
մագործակցում և համատեղ դաս
ընթաց
ներին ակտիվորեն մասնակցում են միայն
ՀԱՊԿ-ի երկրները: Հենց դա է պատճառը,
որ ՀԱՊԿ-ը որոշել է ստեղծել ՀՕՊ սեփական ինտեգրված համակարգ՝ նախատես
ված հավաքական անվտանգության տա
րածաշրջանի համար:
ՀԱՊԿ-ը, ըստ նորմատիվաիրավական
հիմքի, ձևավորել է անհրաժեշտ ուժեր ու

4 Մինասյան Ս., Ռուսաստանը, ԵՍՍՊ-ն և Հարավային Կովկասի անվտանգությունը, «21-րդ դար», թիվ 4 (18), 2007:
5 От боеспособной армии к современной (интервью Министра обороны Армении М. Арутюняна), «Ноев ковчег». 2007. №10
(121).
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վորվել է ուժերի որոշակի հաշվեկշիռ, որը
մի կողմից հենվում է Հավա
քա
կան ան
վտանգության կազմակեր
պության պայմանագրի վրա, իսկ մյուս կողմից՝ Արև
մուտքը փորձում է հանրապետությունում
կառավարել որոշակի գործընթաց
ներ`
ա
մուր հիմք ունենալով Ադրբեջանում և
Վրաստանում: Սակայն, ապահովված կա
յունություն ասելով չի ենթադրվում միայն
պատերազմների բացակայություն: Աշխարհը հենվում է «լավ սրված դանակների»

վրա, որոնք էլ ներկայացնում են ուժերի
հաշվեկշիռ, իսկ ՀՀ-ի համար այդ հենա
կետը, մեր կարծիքով, Ռուսաստանն է:
Հայաստանի տարածքը, անվտան
գու
թյան տեսանկյունից, նման է ձգված զսպա
նակի, որի թուլանալու դեպքում կարող են
ակտիվանալ ռազմական բախումները, հա
ճախ նաև՝ արտաքին գործոնների ազդե
ցությամբ։ Հայաստանին պետք է ուժերի
հաշվեկշիռ, բայց ոչ միայն ռազմական,
այլև տնտեսական, նորարարական ու գի
տական։
Միաժամանակ, հարկ է նշել, որ պա
տերազմ հրահրվում է ոչ թե հարձակվողի
ուժեղ լինելու, այլ հարձակման օբյեկտի
թուլության պատճառով։ Հետևաբար՝ դե
պի խաղաղություն տանող ճանապարհը
պետք է անցնի ոչ միայն ռազմական գոր
ծողությունների, այլև այլընտրանքային լուծումների միջով։ Հայաստանը պետք է ունե-
նա տնտեսության արդիականացման, բազմազանեցման և նորարարական զարգաց
ման հստակ չափորոշիչներ։ Հայաստանի
նախաձեռնությունները պետք է ուղղորդվեն ըստ «Խաղաղություն՝ զարգացման միջոցով» բանաձևի։ Երկրի անվտանգության
հնարավոր սպառնալիքներին հակազդելու համար պետք է հաղթահարվի տնտեսության բոլոր ոլորտ
ների խոցելիության
հիմնախնդիրը։ Եվ այս ամենը պետք է
իրագործվի համակարգային քաղաքակա
նությամբ, իսկ մարտունակ ուժային կառույցների ձևավորումը պետք է ուղեկցվի
ազգային բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության և գիտական ներուժի զարգացմամբ, արդյունավետ կառուցվածքա
յին ինստիտուտների կայացմամբ, որոնք
կարող են նպաստել գիտության և ար
տադրության կապի ամրապնդմանը։
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միջոցներ կառույցի առջև ծառացած բոլոր
խնդիրները լուծելու համար։ Ըստ էության,
կառավարման և ապահովման գործող հա-
մակարգն ի զորու է ապահովելու տարա
ծաշրջանային կայունությունը։
Հայաստանի դեպքում փորձագետները
տարակարծություններ ունեն ՀԱՊԿ-ի դե
րի և կարևորության վերաբերյալ, թեպետ
հենց սկզբից էլ մեր երկիրն այս ռազմա
կան միության ձևավորման կողմնա
կից
էր։ Անկախ համոզմունքներից, պետք է ըն
դունել, որ ճգնաժամային գործընթացների
պայմաններում հետխորհրդային տարած
քում բռնկվող և մարող բախումների պա
րագայում ՀԱՊԿ-ը դիտարկվում է որպես
կայունացնող կառույց։
Վտանգների համալիր բնույթը, բազմա
բևեռությունը և անկանխատեսելիությու
նը, որոնք կապված են տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների տարածման հետ, պա
հանջում են ոչ միայն անվտանգության ապահովում, այլև համակարգային մոտեցման մշակում, անցում համալիր անվտանգության հայեցակարգին, որի հիմքում ոչ
միայն ռազմական և տեխնիկական, այլև
գոյություն ունեցող հիբրիդային վտանգ
նե
րի կանխարգելման միջոցառումներն
են, ինչպես նաև ապագա աղետների ան
ընդհատ վերլուծությունը և կանխար
գե
լումը։
Այս առումով, բացի ռազմական գոր
ծո
ղու
թյուններից, կարևորվում է հակազ
դումն այնպիսի վտանգներին, ինչպի
սիք
են զանգվածային ոչնչացման զենքի տա
րածումը, ահաբեկչությունը, թմրանյու
թե
րի առևտուրը, անօրինական միգրացիան,
կլիմայի փոփոխությունը, համաճարակնե
րը, պարենային անբավարարությունը և
այլն։
Հայաստանը, ունենալով դաշնակից
ներ, այնուամենայնիվ, բարդ դրության մեջ
է, քանի որ ընտրության հնարավորությու
նը շատ սահմանափակ է, իսկ համագոր
ծակցությունը՝ հաճախ մակերևութային և
ոչ ամուր։
Ընդհանրացնելով նշենք, որ կայունու
թյունը շատ կարևոր է Հայաստանի Հան
րապետության համար, իսկ թե վերոնշյալ
համակարգերից որը կարող է դա ապա-
հովել առավելագույն չափով, բնավ հռե
տորական հարցադրում չէ: Երկրում ձևա
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СЛОЖНАЯ ФОРМУЛА ПОИСКА МИРА…

Национальная безопасность включает в себя два компонента. Первый нацелен на Россию
как на ключевое звено в системе коллективной безопасности. Другой - евроатлантический,
который определяет политику интеграции Армении в процесс формирования новых структур
европейской безопасности, развития армяно-американского сотрудничества. Сложный характер,
множественность и непредсказуемость угроз требуют не только обеспечения безопасности, но
и разработки системного подхода, перехода к концепции комплексной безопасности, в основе
которой не только военно-технические меры, но и меры по предотвращению существующих
гибридных угроз.
С точки зрения безопасности территория Армении похожа на натянутую пружину, где военные
конфликты могут обостриться, часто под воздействием внешних факторов. Армении нужен
баланс сил, но не только военный, но и экономический, инновационный и научный.
Ключевые слова: мир, стратегия, стабильность, развитие, ОДКБ, высокие технологии,

		научный потенциал

PANDEMIC TRAJECTORY

Susanna AGHAJANYAN
PhD in Economics, ASUE

COMPLEX FORMULA OF FINDING PEACE…

Armenia's national security is based on two components. The first is aimed at Russia as a key link
in the collective security system. The other is Euro-Atlantic, which determines the policy of Armenia's
integration into the process of forming new structures of European security, developing the Armenian-American cooperation. The complex nature, multiplicity and unpredictability of threats require not
only security provision, but also the development of a systematic approach, a transition to the concept
of integrated security, which is based not only on military-technical measures, but also on measures to
prevent existing hybrid threats.
From a security point of view, the territory of Armenia is like a stretched spring where military
conflicts can escalate, often under the influence of external factors. Armenia needs a balance of power,
not only a military one, but also an economic, innovative and scientific one.
Key words:
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ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ
ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
Հիմնաբառեր. ուղեղային կենտրոններ, օտարերկ-
		
րյա ազդեցություն, ինտելեկտուալ
		ինքնիշխանություն, հանրային
		քաղաքականություն, ֆինանսական
		
ռեսուրսներ, հետաքննող լրագրու		
թյուն, քաղաքական մշակույթ

Հոդվածը նվիրված է ուղեղային կենտրոնների
ոլորտում օտարերկրյա ազդեցության հիմնախնդիր
ների վերլուծությանը: Քննարկվում են ուղեղային
կենտրոնների օտարերկրյա ֆինանսավորման և, այդ
համատեքստում, պետության ինտելեկտուալ (մտա
վոր) ինքնիշխանության ապահովման հիմնահար
ցեր, ինչպես նաև նման խնդիրների անտեսման
պա
րագայում ի հայտ եկող ռիսկեր: Անդրադարձ
է կատարվում այդ ոլորտի միջազգային փորձին և
ար
ձա
նագրվող իրողություններին: Ամփոփման մեջ
ներկայացվում են որոշակի առաջարկներ, որոնք կարող են օգտակար լինել ուղեղային կենտրոնների

ոլորտի կանոնակարգման, զարգացման ապահով
ման և վերջիններիս մտավոր ռեսուրսն առավել ար
դյու
նավետորեն ազգային շահերին ծառայեցնելու
համար:

Ներածություն

Յուրաքանչյուր կազմակերպության բնականոն գործունեության կազմակերպման և զարգաց
ման համար առանցքային նշանակություն ունեն ֆինանսական միջոցները։ Այս առումով, ուղեղային կենտրոն
ները բացառություն չեն: Միաժամանակ, նման հաստա
տու
թյունները և դրանց շարքում հատկապես նրանք,
որոնք հանրային ու փորձագիտական դաշտում դիրքա
վորվում են որպես անկախ կառույցներ, մշտապես փորձում են բազմազանեցնել իրենց ֆինանսավորման աղ
բյուրները: Այսպիսի մոտեցումը թույլ է տալիս չեզոքաց
նել կամ առնվազն հավասարակշռել հնարավոր ազդե-
ցությունները և հրապարակումներում, ինչպես նաև ուղեղային կենտրոններին բնորոշ այլ գործառույթներում պահ
պանել համեմատական օբյեկտիվությունն ու չեզո
քու

Վարդան
ԱԹՈՅԱՆ
Քաղաքական գիտությունների
դոկտոր, դոցենտ
2002 թ. ավարտել է ԵրՊՏԻ-ն
(այժմ՝ ՀՊՏՀ), 2010 թ.՝ ԵԽ քա
ղաքական դասընթացների երե
վանյան դպրոցը, 2015 թ.՝ ՀՀ
ԱԳՆ դիվանագիտական դպրոցը:
2004 թ.-ին ստացել է գիտու
թյուն
ների թեկնածուի, 2018 թ.՝
դոկ
տորի գիտական աստիճան:
2018 թ.-ից առայսօր ՀՊՏՀ «Ամ
բերդ» հետազոտական կենտ
րո
նի տնօրենի տեղակալ-ավագ
փորձագետ է: 2012 թ.-ից մինչ
օրս դասավանդում է ՀՊՏՀ իրա
վագիտության և քաղաքագիտու
թյան ամբիոնում: Ամերիկյան քա-
ղաքական գիտության ասոցիա
ցիայի (ք. Վաշինգտոն) և Ռու
սաս
տանի քաղաքական գիտու
թյան ասոցիացիայի (ք. Մոսկվա)
անդամ է: Հեղինակ է 60-ից ավելի
գիտական հրապարակումների:
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թյունը: Այնուամենայնիվ, հանրային դաշտում պարբերաբար հայտնվում են տեղեկություններ և փաստեր, որոնք մտահո
գու
թյուններ են առաջացնում և վնասում
ուղեղային կենտրոնների՝ որպես անաչառ
փորձագիտական, հետազոտական, վեր
լուծական կառույցների դրական հանրա
յին համբավը: Այդ երևույթների շարքում
առանցքային տեղ է զբաղեցնում ուղեղա
յին կենտրոնների կամ դրանց առանձին
փորձագետների վրա օտարերկրյա նշա
նակալի ազդեցության խնդիրը:
Գաղտնիք չէ, որ ֆինանսական միջոց
ների օտարերկրյա (և ոչ միայն) ծագման
աղբյուրը հաճախ գործիք է ֆինանսավոր
վող սուբյեկտների գործունեության կամ
գործողությունների վրա՝ սեփական շա
հե
րին համապատասխան ազդելու կամ
որոշակի ուղղորդումներ իրականացնելու
համար: Այդպիսի ֆինանսավորումն իրա
կանացվում է տարբեր ձևաչափերով, այդ
թվում՝ քողարկված եղանակներով: Թեև
երևույթն ինքնին նոր չէ, սակայն վերջին
երկու տասնամյակներում նոր հանրային
հնչեղություն և որակապես նոր դրսևորումներ է ստանում: Դա պայմանավորված է
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և փափուկ ուժի գործիքակազմի, սոցիալական
մեդիայի բուռն զարգացմամբ, ինչպես նաև
հանրային քաղաքականության, որոշում
կայացնողների ու լայն հասարակության
վրա ազդեցության նոր գործիքների ու
հնարավորությունների ստեղծմամբ ու կի
րարկմամբ:
Հաշվի առնելով որոշ երկրներում ուղե
ղային կենտրոնների` ազգային մտավոր
կապիտալի բաղկացուցիչ լինելու հանգամանքը, ինչպես նաև այդ հաստատությունների՝ հաճախ նշանակալի դերակատարու
թյունն ու ազդեցությունը հանրային քա
ղաքականությունում, արդի աշխարհում
օտարերկրյա ազդեցության խնդիրը դաս-
վում է ուղեղային կենտրոնների գաղա
փարական անկախությանն ու պետության
ինտելեկտուալ ինքնիշխանությանը սպառ
նացող լրջագույն մարտահրավերների շարքում:

Վերլուծություն
Խնդրի համակողմանի վերլուծության
նկատառումներից ելնելով՝ հարկ է, նախ
ևա
ռաջ, նշել, որ, որոշ բացառություննե
րով հանդերձ, ուղեղային կենտրոնները
շահույթ չհետապնդող հաստատություն
ներ են: Վերջիններիս ֆինանսավորման
և եկամուտների ձևավորման առավել տա
րածված աղբյուրներն են պետական ֆի
նանսավորումը, համալսարանի կողմից ֆինանսավորումը, հետազոտական պատ

վերները, դրամաշնորհները, նվիրատվու
թյունները, խորհրդատվական և փորձա
գիտական ծառայությունները, ոչ ֆորմալ
կրթական ծառայություններն ու պասիվ
եկամուտները1: Այնուամենայնիվ, կախված
հաստատության առաքելությունից, նպա
տակներից,
կազմակերպաիրավական
ձևից, գործառնական առանձնա
հատկու
թյունից, տնօրինվող մտավոր ու կազմա
կերպական ռեսուրսներից, օբյեկ
տիվ ու
սուբյեկտիվ այլ գործոններից, ֆինանսա
վորման թվարկված ձևաչափերից որոշ
ները որևիցե ուղեղային կենտրոնի դեպ
քում կարող են բացակայել կամ ունենալ
տարբեր տեսակարար կշիռներ:
Հայտնի փաստ է նաև, որ ուղեղա
յին
կենտրոնները որոշակիորեն ազդեցություն
են ունենում որոշում կայացնողների, քաղաքական վերնախավերի և լայն հանրու
թյան վրա, մասնավորապես՝ քաղա
քա
կա
նությանն առնչվող տարբեր հարցերի
վերաբերյալ պատկերացումների, կարծիք
ների ու դիրքորոշումների ձևավորման և
առաջմղման առումով: Տեղին է նշել, որ
որոշ երկրներում ուղեղային կենտրոնների
ազդեցությունն այնքան նշանակալի է, որ
վերջիններս ձևավորել են իշխանու
թյան
յուրահատուկ բևեռ և հաճախ դիտարկվում
են որպես «հինգերորդ իշխանություն»2:
Հե
տևաբար՝ արտերկրի ֆինանսական
դոնոր սուբյեկտները, ազդելով ուղեղային
կենտրոնների գործունեության օրակար
գի, ուղղվածության ու գործունեության «գաղափարաբանության» վրա, հնարավորու
թյուն են ստանում տարբեր խորության

1 Աթոյան Վ. (2020), Ուղեղային կենտրոնների ռազմավարական արդիականացման հարցեր, «Ամբերդ» տեղեկագիր, 3 (4),
էջ 65:
2 Աթոյան Վ. (2019), Ուղեղային կենտրոններ. ռազմավարական գաղափարների դարբնոցները, «Զանգակ» հրատ., Եր., էջ 6:

3 Աթոյան Վ., Թադևոսյան Ռ. (2016), Իսրայելի ուղեղային կենտրոնները հանրային քաղաքականությունում, «21-րդ ԴԱՐ», 6
(70), էջ 70-84: Գալստյան Դ., Խալաթյան Մ. (2016), «Օտարերկրյա գործակալների մասին» օրենքի վերաբերյալ. տարբեր
երկրների փորձը, «Գլոբուս», 4 (73), էջ 51-57:
4 Lipton E., Williams B., Confessore N., Foreign Powers Buy Influence at Think Tanks, “The New York Times”, (Sep/6/2014), Retrieved
August 30, 2020, https://www.nytimes.com/2014/09/07/us/politics/foreign-powers-buy-influence-at-think-tanks.html?_r=0
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ներ, որոնք ի զորու են կասկածի տակ
դնելու վերլուծաբանական համայնքի որոշ
ներկայացուցիչների անաչառությունը: Այս-
պես՝ մի քանի տարի առաջ The New York
Times պարբերականի աշխատակիցների
լրագրողական հետաքննության ար
դյուն-
քում պարզվել էր, որ ամերիկյան մի շարք
հայտնի ուղեղային կենտրոն
ներ՝ Բրու
քինգսի ինստիտուտը, Ռազմավարական և
միջազգային հետազոտությունների կենտ
րոնը, Ատլանտյան խորհուրդը, մի
լիո
նա
վոր դոլարներ են ստացել օտար
երկրյա
կառավարություններից, որոնք այդ ճանա-
պարհով անուղղակիորեն առաջ էին մղում
իրենց շահերն ԱՄՆ-ի քաղաքական վեր
նախավում: Դրանք հիմնականում նավթ
արդյունահանող երկրներն էին, այդ թվում՝
Քաթարը, ԱՄԷ-ն, Նորվեգիան: Լրագրող
ների կարծիքով, վերոնշյալ ուղեղային կենտրոնները, օգտվելով այն հեղինա
կու
թյունից, որ վայելում էին ամերիկյան քաղաքա
կան վերնախավում՝ որպես անաչառ կազ-
մակերպություններ, իրենց դոնորների շա
հերից բխող համապատասխան քաղաքա
կանություն իրականացնելու նպատակով
ազդեցություն էին գործում ԱՄՆ-ի քաղա
քական գործիչների վրա: Ավելին, բազմա
թիվ փորձագետներ խոստովանել են, որ
իրենց հաստատություններին ֆինան
սա
պես աջակցող օտարերկրյա կառավարու
թյունների նկատմամբ քննադատությունը
բացառելու, ինչպես նաև վերջիններիս գո-
հացնող հետազոտությունների արդյունք
ներ ապահովելու նպատակով իրենց վրա
ճնշում է գործադրվել4: Հավելենք, որ վերջին
տարիներին, ամերիկյան ուղեղային կենտ
րոնների վրա ուղղակի կամ անուղղակի
կերպով ազդեցության հնարավոր մեծացման հետ կապված (այդ թվում՝ Չինաս

տանի և Ռուսաստանի կողմից), ԱՄՆ-ի
հա
սարակական, քաղաքական և ակա
դե
միական շրջանակներում մեծ անհան
գըստություն է նկատվում, ինչի հետևանքով հաճախակիացել են նաև այդ խնդիր-
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կամ տարբեր աստիճանի ազդեցություն
ունենալու որոշակի երկրում հանրային քաղաքականության, հասարակական տրամադրությունների, քաղաքական խոսույթի
և ազգային օրակարգի ձևավորման վրա:
Թեև երևույթն առավելապես բնորոշ է
զարգացող կամ անցումային փուլում
գտնվող երկրներին, սակայն նման իրո
ղություններ հաճախակի արձանագրվում
են նույնիսկ զարգացած երկրներում, որ
տեղ ուղեղային կենտրոնների ոլորտի գո
յության և զարգացման համար առկա է շատ
ավելի նպաստավոր «էկոհամակարգ»,
ստեղծված են առավել բարե
նպաստ սո
ցիալ-տնտեսական պայմաններ և, միաժամանակ, հասարակական, լրատվական,

գիտակրթական և համանման բնույթի այլ
կազմակերպությունների արտաքին ֆինանսավորման պայմանները խստորեն

կանոնակարգված են, իսկ որոշ դեպքերում նույնիսկ գործում են արտերկրյա ֆինանսավորման կոշտ սահմանափակում-
ների իրավական կառուցակարգեր: Ակնհայտ է, որ նման խիստ սահմանա
փա-
կումները հաճախ պայմանավորված են
նրանով, որ արտերկրից ստացվող ֆինան
սավորումը կարող է ունենալ պետական
կառավարման գործընթացի, հանրային
տրամադրությունների ձևավորման և հան
րային քաղաքականության վրա միջնոր
դավորված ազդեցություն ձեռք բերելու
քողարկված նպատակ: Տարբեր ձևաչա
փերով, շեշտադրումներով և որոշակի
տար
բերություններով՝ նման իրավական
ակտեր գործում են Մեծ Բրիտանիայում
(Charitable Trusts Act), ԱՄՆ-ում (Foreign
Agents Registration Act), ինչպես նաև ՌԴում, Ֆրանսիայում, Իսրայելում, Չի
նաս
տանում և այլ երկրներում3:
Այնուամենայնիվ, նույնիսկ խիստ կա
նո
նակարգման և սահմանափակումների
պարագայում վերոնշյալ երկրների լրատվական և փորձագիտական դաշտում պար-
բերաբար շրջանառվում են տեղեկություն-
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երին նվիրված տարատեսակ հետազո
ն
տություններն ու զեկույցները5:
Միաժամանակ, որոշ երկրներ սեփա
կան շահերն առաջ մղելու նպատակով
աշխատում են նաև ազդեցիկ ուղեղային
կենտրոնների որոշ փորձագետների՝ որ
պես լոբբիստների ծառայեցնելու ուղղու
թյամբ: Ի դեպ, արդեն հիշատակված Ատլանտյան խորհրդի անունը հատկա

պես
հաճախ է շրջանառվում նման խնդրահա
րույց հարցերում: Այս առումով, մեզ հե-
տաքրքրող օրինակներից հարկ է նշել Ջորջթաունի համալսարանի պրոֆեսոր, Ատ

լանտյան խորհրդի ավագ հետազո
տող
Բրենդա Շեֆերին, որն ունեցել է Ադրբե
ջանի «Սոկար» նավթային ընկե
րության
նախագահի խորհրդատուի կարգավիճակ
և հայտնի է որպես Ադրբեջանի ակտիվ
լոբբիստ: Հետաքրքրական է, որ նշված
խնդրին ժամանակին բազմիցս անդրադար
ձել են նաև աշխարհի առաջատար
որոշ լրատվամիջոցներ, այդ թվում՝ ամերիկյան հայտնի Huffington Post-ը6: Հավե
լենք, որ ներկայում Ատլանտյան խորհուր
դը ոչ միայն ամերիկյան, այլև աշխարհի
ամենաազդեցիկ ուղեղային կենտրոննե
րի շարքում է (Փենսիլվանիայի համալսա
րանի վերջին վարկանշավորման հա
մա
ձայն՝ 21-րդը)7:
Ամերիկյան լրատվամիջոցներում Ատ
լան
տյան խորհրդի մասին վերջին հրա
պարակումներից հարկ է առանձնացնել
նաև The Washington Free Beacon առցանց
պարբերականում լույս տեսած հոդվա
ծը,
որտեղ հեղինակը քննարկում է վերոնշյալ
ուղեղային կենտրոնի հաճախ ոչ այդքան
թափանցիկ հարաբերություններն ու խընդրա
հարույց կապերը Թուր
քիայի նախա-

գահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կառավա
րության, վերջինիս ընտա
նիքի որոշ ան
դամների և Թուրքիայի իշխող՝ «Ար
դա
րու
թյուն և զարգացում» կուսակցու
թյան
հետ: Մասնավորապես՝ նշվում է տարբեր
ձևաչափերով և տարբեր նախագծերի
իրականացման համար Թուրքիայից, ինչպես նաև ոչ ժողովրդավարական այլ կա
ռավարություններից և օտարերկրացի
նե
րից ստացվող հսկայական ֆինանսական
միջոցների մասին, որոնք, հեղինակի գնահատմամբ, ազդեցություն են ունենում Ատ
լանտյան խորհրդի գործունեության և հրա
պարակումների օբյեկտիվության ու անա
չառության վրա8: Ի դեպ, նույն հոդվածում
հեղինակն անդրադարձ է կատարում նաև
2017 թ. մայիսին Էրդողանի ԱՄՆ այցի ընթացքում վերջինիս թիկնապահների կողմից Թուրքիայի դեսպանատան դիմաց
ցույցի մասնակիցների վրա հարձա
կում
ներին, որոնց մեջ, ինչպես հայտնի է, մեծ
թիվ էին կազմում ԱՄՆ-ի հայ համայնքի
ներկայացուցիչները: Հատկանշա
կան է,
որ այդ ժամանակ Էրդողանն իր պատվի
րակության հետ մասնակցելիս է եղել Ատ
լանտյան խորհրդի փորձագետների հետ
off-the-record ձևաչափով հանդիպմանը:
Այս առումով, հարկ է նշել նաև, որ դեռ
ևս 2019 թ. հուլիսի 25-ին ՌԴ գլխավոր
դատախազության որոշմամբ Ատլանտյան
խորհրդի գործունեությունը ՌԴ տարած
քում ճանաչվել է ոչ ցանկալի և որակավոր
վել որպես երկրի սահմանադրական կարգի հիմքերի և անվտանգության սպառ

նալիք9: Հիմք ընդունելով ՌԴ գլխավոր դա
տախազության այս որոշումը՝ 2019 թ. հուլիսի 29-ին ՌԴ արդարադատության նա
խարարությունը ամերիկյան այդ կազմա

5 Տե՛ս Chinese Influence & American Interests (Promoting Constructive Vigilance). Report of the Working Group on Chinese
Influence Activities in the United States, Hoover Institution Press, Stanford University, 2018, Retrieved August 25, 2020, https://
www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/chineseinfluence_americaninterests_fullreport_web.pdf; Smagliy K., Hybrid
Analytica: Pro-Kremlin Expert Propaganda in Moscow, Europe and the U.S. (A Case Study on Think Tanks and Universities).
Institute of Modern Russia, Research Paper, Retrieved September 7, 2020, https://static1.squarespace.com/static/59f8f41ef14aa13b95239af0/t/5c6d8b38b208fc7087fd2b2a/1550682943143/Smagliy_Hybrid-Analytica_10-2018_upd.pdf
6 Bruckner T., Foreign Lobbyist Gets Free Platform at Georgetown University, Atlantic Council, Huffington Post (Jun/25/2015), Retrieved September 7, 2020, https://www.huffingtonpost.com/till-bruckner/brenda-shaffer-oil-gas_b_7654646.html?fbclid=IwAR2K054Gtx3bA-weYbiv7_CK3EG16ijXNQZnY0oVAW4j_6OMn-VSInE_ceY
7 McGann, James G., "2019 Global Go To Think Tank Index Report" (2020). TTCSP Global Go To Think Tank Index Reports. 17, p.
229, Retrieved September 3, 2020, https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=think_tanks
8 Johnson, Elina. At the Atlantic Council, Foreign Money Talks, The Washington Free Beacon, August 7, 2020, Retrieved, August 30,
2020, https://freebeacon.com/national-security/at-the-atlantic-council-foreign-money-talks/
9 «Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной на территории Российской
Федерации деятельности иностранной неправительственной организации», (25/07/2019), дата обращения: 19/11/2020,
https://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1662746/

10 «Минюст России включил НПО "Атлантический совет" в перечень нежелательных», (29/07/2019), дата обращения:
19/11/2020, https://tass.ru/ekonomika/6711848
11 Տե՛ս ՀՀ ԱԺ պաշտոնական կայք, «Արարատ Միրզոյանի գլխավորած պատվիրակությունն աշխատանքային այցով կմեկնի
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ» (12.07.2019), մուտք՝ 15.11.2020, https://bit.ly/3lBhf9y
12 Տե՛ս ՀՀ ԱԺ պաշտոնական կայք, «Մեկնարկել է ԱԺ նախագահ Արարատ Միրզոյանի աշխատանքային այցն ԱՄՆ»
(16.07.2020), մուտք՝ 14.11.2020, https://bit.ly/2UvU7xh
13 Տե՛ս ՀՀ ԱԺ պաշտոնական կայք, «Արարատ Միրզոյանն ընդունել է Դեյմոն Վիլսոնի գլխավորած պատվիրակությանը»
(11.09.2019), մուտք՝ 17.11.2020, https://bit.ly/2UvfP4q
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ուղեղային կենտրոն կամ, օրինակ, ԱՄՆում այդ պահին իշխող հանրապետական
վարչակարգի հիմնական մտավոր հենա
րաններից համարվող «Ժառանգու
թյուն»
հիմնադրամը: Ինչո՞ւ աշխարհաքաղաքական տարբեր բևեռների ուղեղային կենտ
րոնների հետ համագործակցության հարցում չի պահպանվում առնվազն հավասարակշռություն և փորձ չի արվում հարաբե
րություններ հաստատելու, օրինակ, Չինաս
տանի համապատաս
խան կառույցների
հետ, որոնք այսօր չափազանց նշանակա
լի գործոն են այդ երկրի հանրային քաղաքականությունում և մեծապես օժանդա
կում են որոշում կայացնողներին արտա
քին քաղաքականության օրակարգ ձևա-
վորելիս, ինչպես նաև նման փոխգործակ
ցությունը կարող էր որոշակի դրական
ազդակ հաղորդել հայ-չինական բազմա
շերտ կապերին: Եվ, հատկապես, ինչո՞ւ
նման համագործակցություն չի հաստատ
վել նաև ՀՀ ռազմաքաղաքական դաշնա
կից ՌԴ-ում գործող բավական ազդեցիկ
ուղեղային կենտրոնների հետ, որոնք խորհըրդատվություն են տրամադրում քաղա
քական վերնախավին և որոշում կայաց
նողներին: Ակնհայտ է՝ վերջիններիս հետ
փոխգործակցությունը կարող էր ՀՀ ազ
գային շահերի առաջմղման գործում հա
վելյալ արդյունք ապահովել:
Ինչևէ, քննարկվող հարցի համատեքս
տում հատկանշական է Transparify կազ
մակերպության՝ մի քանի տարի առաջ իրականացրած ուսումնասիրությունը, որի ար
դյունքում պարզվել էր, որ բրիտանական
մի շարք ուղեղային կենտրոնների ֆինան
սական եկամուտների վերաբերյալ տեղե-
կա
տվությունը թափանցիկ չէ, և վերջին
ներիս եկամտային հոսքերը ևս իրակա
նացվում են ոչ թափանցիկ ճանա
պարհ
ներով: Կազմակերպության գնահատմամբ,
այդ ոչ թափանցիկ շրջանառությունը կազ
մել է ավելի քան 22 միլիոն ֆունտ ստեռ
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կերպությունը ներառել է ՌԴ-ում անցան
կալի համարվողների ցանկում10:
Վերոնշյալի համատեքստում առնվազն
հիմնավոր հարցեր են առաջանում մեր որոշ
պետական կառույցների մոտեցումների ու
նախընտրությունների վերաբերյալ: Այս-
պես՝ հայտնի է, որ 2019 թ. հուլիսի 14-18-ը
ՀՀ ԱԺ նախագահի գլխավորած պատվի
րակությունը ԱՄՆ-ում է գտնվել աշ
խա
տանքային այցով11, որի շրջանակում հու
լիսի 15-ին ՀՀ ԱԺ նախագահն այցելել է
Ատլանտյան խորհուրդ և հանդես եկել հա
մապատասխան ելույթով12: Նշված այցից
երկու ամիս անց՝ 2019 թ. սեպտեմբերի
11-ին, ՀՀ ԱԺ նախագահը Երևանում ըն
դունել է Ատլանտյան խորհրդի փոխնախա
գա
հի գլխավորած պատվիրակությանը,
որի ընթացքում, ըստ պաշտոնական հա-
ղորդագրության, շարունակվել է Վաշինգտոնում սկսված երկխոսությունը13: Մեծապես կարևորելով արտերկրի, այդ թվում՝
ԱՄՆ-ի փորձագիտական հանրույթի ներ
կայացուցիչների և ուղեղային կենտրոն
ների հետ ՀՀ ԱԺ փոխգործակցությունը,
այնուամենայնիվ, հետաքրքիր է իմանալ՝
ինչու կամ հատկապես ինչ նպատակով է
ԱՄՆ-ում գործող գրեթե 2000 ուղեղային
կենտրոնների շարքում, որոնցից առնվազն
մի քանի տասնյակը նույնպես նշանակալի
ազդեցություն ունեն ԱՄՆ-ի հանրային
քաղաքականության և քաղաքական օրա
կարգի ձևավորման վրա, այցելության,
ելույթի և հետագա համագործակցության
զարգացման համար ընտրվել հենց այս
կազմակերպությունը, որը հայտնի է իր
թուրքամետ, ադրբեջանամետ մոտեցում
ներով և մեզ հակառակորդ երկրների հետ
հաճախ ոչ թափանցիկ փոխկապվածություններով, իսկ մեր ռազմավա
րա
կան
դաշնակից երկրի կողմից դիտարկվում է
որպես անվտանգության սպառնալիք: Ին
չո՞ւ չի ընտրվել փոքրիշատե հավասարա
կշռված մոտեցումներով հայտնի մեկ այլ
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լինգ: Այդ ուղեղային կենտրոնների շար
քում էին բրիտանական այնպիսի հայտնի
հաստատություններ, ինչպիսիք են Ռազ
մավարական հետազոտությունների միջ
ազգային, Ադամ Սմիթի, Տնտեսական հա
րաբերությունների, Քաղաքականության
ուսումնասիրությունների և այլ ինստիտուտ
ներ: Հետազոտության հեղինակների կար-
ծիքով, մասնավորապես՝ Ադամի Սմիթի
ինստիտուտի ֆինանսավորման աղբյուր
ները կարող են լինել օտար երկրներից:
Հեղինակները մտահոգություն էին հայտ
նել, որ որոշ երկրներ, իրենց շահերից ել-
նելով, քողարկված կերպով կարող են ազ
դել բրիտանացի ընտրողների և քաղա
քական գործիչների վրա14:
Հարկ է նշել, որ օտարերկրյա ազդե
ցության խնդիրը առավել սուր է արտա
հայտվում զարգացող երկրներում, որտեղ
ներքին ֆինանսական աղբյուրների չա-
փազանց անբավարարության և պետության «իմունային» համակարգի անհամեմատ բարձր խոցելիության պայմաններում
ուղեղային կենտրոնների ոլորտը շատ
ավելի ռիսկային վիճակում է: Երկարա
ժամ
կետ կտրվածքում նման իրավիճակը
պետության ինտելեկտուալ ինքնիշխանության համար կարող է վերաճել սպառնա
լիքի՝ լրջորեն ներգործելով ներքաղաքա
կան օրակարգի ձևավորման տրամաբա
նության վրա: Ինչպես ճշմարտացիորեն
նշում է պ.գ.դ., պրոֆեսոր Լեոնիդ Կարնա
ուշենկոն՝ ինքնիշխանության խնդիրը, ժա
մանակակից հասարակությունում դրսևոր
վելով տարբեր տեսանկյուններից, ձեռք է
բերում լուրջ նշանակություն: Նրա խոսքով՝
հարկ է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ
«ինքնիշխանություն» եզրույթն ունի բազմաթիվ մեկնաբանություններ, այդ թվում՝
գերիշխանություն, սուբյեկտի գերա
գույն
իրավունքներ, որոնք անկախ են որևիցե
արտաքին ուժերից, հանգամանքներից և
անձանցից15: Բավական խոսուն է նաև բրիտանական ճանաչված Chatham House-ի

կամ Միջազգային հարաբերությունների
թա
գավորական ինստիտուտի տնօրեն,
դոկ
տոր Ռոբին Նիբլեթի դիտարկումը՝
ըստ որի անցած դարի ուղեղային կենտ
րոնների հիմնադիրների ժառանգներ ար
դարացիորեն կարող են լինել միայն այն
կառույցների ղեկավարները, որոնք առա
վելագույն կերպով ձգտում են պահպանել
իրենց ինտելեկտուալ անկախու
թյունն ու
ինստիտուցիոնալ ինքնավա
րությունը և,
միաժամանակ, հարկադրում են կառավա
րություններին, մասնավոր հաս
տատու
թյուններին ու հասարակությանը հայացք
գցել առավել հեռու հորիզոններին16:
Քննարկվող հարցի կապակցությամբ
հարկ է նշել նաև այն մասին, որ փորձա
գիտական հանրույթը, առանց մտավոր
աշխատանքի համար անհրաժեշտ նպաս
տավոր միջավայրի և պայմանների առ
կայության, գոյության, ինքնադրսևորման
և զարգացման այլ եղանակ պարզապես
չունի և երբեմն ստիպված է լինում հեն
վել արտաքին ֆինանսավորման վրա17:
Միաժամանակ, պետության կողմից նման
խնդիրները հետևողականորեն անտեսե
լու, պետություն-ուղեղային կենտրոններ
փոխգործակցության համապատասխան
կառուցակարգեր չներդնելու, ոլորտը չկանոնակարգելու և երկրի ներսում ֆինան
սական աղբյուրներ չձևավորելու դեպքում
այդ մտավոր ներուժը կարող է ար
տահոսել արտերկիր, որտեղ առկա է ինքնար
տահայտման առավել բարենպաստ միջավայր։ Ի դեպ, այս պայմաններում արտ
երկրի շահագրգիռ սուբյեկտները ֆինան-
սավորման տարբեր սխեմաների միջոցով
կա
րող են վերահսկողություն սահմանել
նման հաստատությունների նկատմամբ՝
փաստացի ձևավորելով վերջիններիս գոր-
ծունեության օրակարգը, թեմատիկ և գաղափարախոսական ուղղվածությունը՝ այդպիսով միջնորդավորված ազդեցություն
գործելով նաև տվյալ երկրի հանրային
քաղաքականության, այդ թվում՝ որոշում

14 Think Tanks in the UK 2017: Transparency, Lobbying and Fake News in Brexit Britain. Transparify, Bristol, UK and
Tbilisi, Georgia, p. 7-8, Retrieved August 25, 2020, https://static1.squarespace.com/static/52e1f399e4b06a94c0cdaa41/t/58996330b8a79b6ede1c9891/1486447414103/Transparify+-++Think+Tank+Transparency+in+the+UK+2017.pdf
15 Карнаушеко, Леонид (2015). Интеллектуальный суверенитет государства и проблема его обеспечения в обществе начала
XXI века, Общество и право, 4 (54), с. 11.
16 Niblett, Robin (2018). Rediscovering a sense of purpose: the challenge of western think-tanks, International Affairs, Vol. 94, N
6, p. 1428( pp. 1409-1430); DOI: 10.1093/ia/iiy199
17 Տե՛ս Atoyan, Vardan (2017). Armenian Think Tanks influence aspects on Public Policy. European Journal of Law and Political
Sciences, 2, 59-62.

Ամփոփում
Այսպիսով՝ կարող ենք վկայել, որ ուղե-
ղային կենտրոնների արտաքին ֆինան
սավորման հետ կապված ռիսկերը տար
բեր երկրներում ձեռք են բերում օրակարգային նշանակություն, և խնդիրը կարիք
ունի առավել հանգամանալից ուսումնա
սիրության ու մշտադիտարկման: Միա
ժա
մանակ, միջազգային փորձը ցույց է
տալիս, որ նույնիսկ ոլորտի կանոնակար
գումն ու օտարերկրյա ֆինանսավորման
սահմանափակման կառուցակարգերի ներդրումը ամբողջովին չեն կարող բացա

ռել արտաքին բացասական ազդեցու
թյունները, և կարիք կա առավել ճկուն ու
տարբեր հանգամանքներ հաշվի առնող
իրավակարգավորումների մշակման: Մյուս
կողմից, չափազանց խիստ կարգավորում
ները հատկապես զարգացող երկրներում
կարող են մեծապես վնասել ուղե
ղա
յին
կենտրոնների ոլորտին և վտանգել վեր
ջիններիս գոյությունը, եթե չուղեկցվեն համապատասխան քաղաքա
կան մշակույթի
և ներպետական ֆինանսա
կան աղբյուր
ների ձևավորմամբ:
Հետևաբար, ուղեղային կենտրոնների
ոլորտի՝ ինչպես պետական, այնպես էլ
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ռիսկեր է ծնում:
Մյուս կողմից, արտերկրից ֆինան
սավորման թեկուզ ոչ կոշտ սահմա
նա
փա
կումը, առանց ուղեղային կենտրոն
ների
գործունեությանն անհրաժեշտ ներպետա
կան ֆինանսական աղբյուրների ձևավոր
ման, կարող է հանգեցնել ոլորտի կազ
մալուծման և ուղեղների արտահոսքի: Այս
է պատճառը, որ շատ երկրներ թեև կիրա
ռում են որոշակի սահ
մանափակումներ,
սակայն, սովորաբար, խուսափում են չա-
փազանց կոշտ միջոցներից և առավել նախ-
ընտրում ձևավորել ֆինանսավորման ներպետական աղբյուրներ, կանոնակարգման
նպատակով կիրառել փափուկ գործիքներ
և ընդոծին օրակարգով ծանրաբեռնել հայ
րենական ուղեղային կենտրոնները՝ ձգտե
լով ռազմավարական գաղափարների ար-
տադրության ոլորտում պահպանել ինքն
իշխանությունը և արտերկրի դերակատարների համար սահմանափա

կել հանրա
յին քաղաքականության վրա ներգործելու
հնարավորությունները:
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կայացնողների, հասարակական կարծիքի
և ներքա
ղաքական օրակարգի ձևավոր-
ման վրա: Հանրագումարում կարող ենք

նշել, որ պե
տու
թյան ներսում ֆինանսա
կան աղբյուրների անբավարարության պարագայում արտերկրից ստացվող դրամա
շնորհների միջոցով ուղեղային կենտրոնները հնարավորություն են ստանում իրականացնելու մասնագիտական գործունեություն և ունենալու եկամտի աղբյուր, ինչը
նաև թույլ է տալիս ամբողջովին չփոշիաց
նելու երկրի մտավոր ներուժը: Ինչևի
ցե,
արտաքին ֆինանսավորմանը հավասարա
կշռող և դրան դիմելու գայթակղությունը
զսպող ներքին ֆինանսավորման աղբյուր
ների բացակայությունն աստիճանաբար
ձևավորում է ուղեղային կենտրոնների գործունեու
թյան օրակարգային ուղղվածու
թյան (ազգային շահպատվիրատուի հե-
տաքրքրություններ) որոշակի անհավասարակշռություն: Միաժամանակ, այդպիսի
իրավիճակում և պետություն-փորձագիտական հանրույթ համագոր
ծակցության անբավարար մա
կարդակի պայմաններում
ներքին կամ արտաքին քա
ղաքականու
թյանն առնչվող հարցերի վերաբերյալ կա
յացվող որոշումների արդա
րացիությունը
ներկայացնելու, փաստարկելու, առավել
բարենպաստ տեղեկատվական միջա
վայր ձևավորելու և հանրության հա
մար
ընկալելի դարձնելու գործընթացում քա
ղաքական իշխանությունը հաճախ զըրկ
վում է հավասարակշռված մեկնա
բան
ման օժանդակությունից, անկախ փորձագիտական շրջանակների կողմից չի ստա
նում բավարար աջակցություն, հատ
կա
պես, երբ այդ որոշումները լինում են ոչ
ժողովրդահաճո, ոչ միարժեք ընդունվող
կամ ունենում են էական նշանակություն
որոշակի ոլորտում քաղաքականության
կամ մոտեցումների փոփոխությունների
առումով, որի օրինակները բազմաթիվ են
թեկուզ Հայաստանի Հանրապետության
նախորդող շուրջ երեսնամյա պատմության
ընթացքում: Այդպիսի իրադրությունը հա
ճախ էապես հարվածում է պետական ինս
տիտուտների վարկանիշին և թուլացնում
հանրային դիրքերը, ինչը, իր հերթին, կուտակվող հասարակական դժգոհու
թյունը
քաղաքական ցնցումների և անհնա
զան
դության վերափոխելու առումով որոշակի
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մասնավոր հատվածից ֆինանսավորման
հնարավորությունների մեծացումը, մաս-
նավորապես՝ հետազոտական պատվեր
ների կառուցակարգերի զարգացման,
նպատակային հիմնադրամների ձևավոր
ման, պետություն-մասնավոր հատվածփորձագիտական հանրույթ՝ առավել սերտ
եռակողմ համագործակցության, որոշում
ների կայացման գործընթացում անաչառ
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The paper analyzes the issues of foreign influence in the think tank sector. The issues of foreign
financing of think tanks, ensuring the intellectual sovereignty of the state, as well as the risks that arise
if these issues are ignored are discussed. International practice and observed developments in this
area are considered. Based on this analysis, some suggestions are presented that can be useful for
regulating and developing the think tank sector, as well as for a more effective use of the intellectual
resources of such institutions in the national interest of the state.
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ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՀԵՏԱԳԻԾԸ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ
ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
Հիմնաբառեր. Covid-19, ծառայությունների
		առևտուր, ճամփորդություններ,
		առցանց ծառայություններ

Շուշան
ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
ՀՊՏՀ ասպիրանտ
2014 թ. ավարտել է ՀՊՏՀ-ն
և ընդունվել ասպիրանտուրա:
2016 թ. աշխատանքի է անցել
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտա
կան կենտրոնում՝ սկզբում որ
պես կրտսեր հետազոտող, իսկ

2018 թ.-ից առայսօր՝ որպես փոր
ձագետ: Հեղինակ և համահեղի
նակ է 9 գիտական աշխատանք
ների:

Համավարակով պայմանավորված սահմանա
փակումները մեծ վնաս են հասցնում ծառայություն
ների առևտրի այն հատվածներին, որոնք կապված
են մարդկանց տեղաշարժի հետ: Ծառայությունների
առևտրի վրա բացասական ազդեցություն է ունեցել
նաև տնտեսական ակտիվության նվազումը: Միա
ժամանակ, տեղաշարժի սահմանափակումները մե
ծաց
րել են առցանց ծառայությունների նկատմամբ
պահանջարկը, ինչի արդյունքում ավելացել է հեռա
հաղորդակցման, համակարգչային, տեղեկատվա
կան և ֆինանսական ծառայությունների առևտուրը:
Նույն միտումները դրսևորվել են նաև Հայաստանի
Հանրապետությունում: Սահմանները փակելու հե
տևանքով զբոսաշրջության ոլորտը կաթվածահար է
եղել, կտրուկ կրճատվել է տրանսպորտի, շինարա
րության, անձնական մշակութային և զվար
ճան
քի
ծա
ռայությունների առևտուրը: Այդ ամենին հակա
ռակ, համավարակը դրականորեն է անդրադարձել
տեղեկատվական և ֆինանսական ծառայությունների
առևտրի վրա:

Կ

որոնավիրուսի համավարակի հետ կապված
կարանտինային միջոցառումները շոկային
ազդեցություն են թողել համաշխարհային տնտեսության
վրա: Սահմանափակումների կիրառումը մեծ վնասներ է
հասցրել նաև ծառայությունների համաշխարհային առևտ-
րին, որին բաժին է ընկնում համաշխարհային ՀՆԱ 2/3-ը,
օտարերկրյա ներդրումների 2/3-ը և համաշ
խարհային
առևտրի 40%-ից ավելին1:
Առաջին եռամսյակում ծառայությունների առևտրի ան-
կումը փոքր է եղել, քանի որ կարանտինային միջոցառում-
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1 data.wto.org

2 data.wto.org
3 data.wto.org
4 Մովսիսյան Շ., Ծառայությունների առևտուր. ՀՀ արտաքին տնտեսական գործունեության հեռանկարային սեգմենտը,
մայիս, 2019, https://asue.am/amberd/publication/analytics/trade-in-services-the-perspective-segment-of-the-ra-foreign-economic-activity
5 cba.am
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ճառողի ֆիզիկական ներկայության: Բացի
այդ, կարանտինի պայմաններում տնտե
սու
թյան մի շարք ոլորտներում առցանց
աշխա
տանքին անցումը, կրթության առ
ցանց կազմակերպումը խթանեցին այս
ոլորտի աճը:
Վերջին երկու տասնամյակներում տեխ
նոլոգիական առաջընթացը փոխել է ծա
ռայությունների առևտրի կառուցվածքը:
Թեև գերակշռում են ավանդական ծառայությունները, սակայն դրանց մասնաբա
ժինն անընդհատ կրճատվում է՝ տեղը զիջելով ժամանակակից ծառայություննե
րին4:
Դիտարկենք իրավիճակը Հայաստա
նում:
Ծառայությունների առևտրի նմանա
տիպ կառուցվածք բնորոշ է նաև Հայաս
տանին: Թեև ավանդական ծառայություններն ունեն մեծ տեսակարար մասնաբա-
ժին, սակայն վերջինս անշեղորեն նվա
զում է՝ նաև համավարակով պայմանա
վոր
ված։ 2020 թ. առաջին կիսամյակում
ավանդական ծառայությունների մասնաբաժինը կազմել է 66.7%, ժամանակակից
ծառայություններինը՝ 33.3%, այն դեպքում,
երբ 2019 թ. նույն ժամանակահատվածում
այդ ցուցանիշները համապատասխանա
բար եղել են 82.1% և 17.9%:
Ըստ վճարային հաշվեկշռի՝ 2020 թ.
ա
ռաջին կիսամյակում ծառայությունների
ար
տահանման ծավալները կազմել են
598,4 մլն ԱՄՆ դոլար, այսինքն՝ նախորդ
տարվա նույն ժամանակահատվածի համե
մատ կրճատվել են 38.9%-ով։ Միաժամա
նակ, ներմուծման ծավալները կազմել են
532.9 մլն ԱՄՆ դոլար, այսինքն՝ կրճատվել են 40,8%-ով5: Ընդ որում, քանի որ կարանտինային միջոցառումներ կիրառվել
են՝ սկսած 2020 թ. մարտից, առաջին եռ
ամսյակում գրանցվել է անհամեմատ ավե
լի փոքր անկում, քան երկրորդ եռամսյա
կում: Այսպես՝ 2020 թ. հունվար-մարտին
նախորդ տարվա նույն ժամանակահատ
վածի համեմատ արտահանումը նվազել է
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ներն ամբողջ աշխարհում կիրառ
վել են՝
սկսած 2020 թ. մարտից: Ծառա
յու
թյուն
ների համաշխարհային արտահա
նումը
2020 թ. հունվար-մարտին նախորդ տար
վա նույն ժամանակա
հատվածի նկատ
մամբ կրճատվել է 7%-ով, ներուծումը՝
4%-ով, իսկ երկրորդ եռամսյակում համա
պատասխանաբար՝ 29%-ով և 32%-ով2:
Ծառայությունների որոշ տեսակներ,
մասնավորապես՝ ճանապարհորդություն
ների, մարդատար տրանսպորտային, ինչպես նաև շինարարարական, որոնց մա
տուցումը կապված է մարդկանց տեղաշար
ժի հետ, չափազանց շատ են տուժել, և բա
վական երկար ժամանակ է անհրաժեշտ
դրանց վերականգնման համար: Ճանա
պարհորդական ծախսերը 2020 թ. առա
ջին եռամսյակում նվազել են 25%-ով, երկրորդում՝ 81%-ով (նախորդ տարվա նույն ժա
մանակահատվածի նկատմամբ), տրանս-
պորտային ծառայություններինը՝ համա
պա
տասխանաբար՝ 8%-ով և 31%-ով, շի
նարարությանը՝ 25%-ով և 24%-ով3: Համա-
կարգչային ծառայությունների ոլորտը
միակն է, որտեղ աճ է գրանցվել: Մասնա
վորապես՝ 2020 թ. առաջին եռամսյակում
դա կազմել է 12%, երկրորդում՝ 4%:
Տրանսպորտային, զբոսաշրջային, շի
նարարության, անձնական, մշակութային
և ռեկրեացիոն ծառայությունները համար
վում են ավանդական, իսկ գործարար (ներառյալ ԳՀՓԿԱ և խորհրդատվական), համակարգչային և տեղեկատվական, ֆինան-
սական, ինչպես նաև մտավոր սեփակա
նության հետ կապված ծառայությունները՝
ժամանակակից, բարձր տեխնոլոգիական:
Ինչպես վերը նշեցինք, համավարակը չա
փազանց բացասաբար է անդ
րադարձել
ավանդական ծառայությունների առևտրի
վրա: Միաժամանակ, համավարակի ազդե
ցությունը ժամանակակից ծառայությունների նկատմամբ սահ
մանափակ է: Սա
պայմանավոր
ված է այն հանգամանքով,
որ վերջիններիս մեծ մասը հնարավոր է
մատուցել առցանց՝ առանց գնորդի և վա-
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

ՀՀ ծառայությունների արտահանումը, 2020 թ. հունվար-հունիս

7,8%-ով, իսկ ապրիլ-հունիսին՝ 65,5%-ով:
Ծառայությունների ներմուծումը 2020 թ.
հունվար-մարտին նվազել է 7,8%-ով, ապ
րիլ-մարտին՝ 68,9%-ով:
Ճանապարհորդությունները, որոնց բաժին է ընկնում ՀՀ ծառայությունների առևտ-
րի մոտ 60%-ը, կաթվածահար են եղել հա
մավարակի հետևանքով: Ճանապարհոր
դական ծառայությունների արտահանումն
առաջին կիսամյակում կազմել է 229,4 մլն
ԱՄՆ դոլար՝ նախորդ տարվա նույն ժա
մանակահատվածի նկատմամբ նվազելով
354,7 մլն ԱՄՆ դոլարով կամ 60.7%-ով:
Ըստ արձանագրված ցուցանիշների՝
հաջորդ տուժած հատվածը շինարա
րու
թյունն է: Արտասահմանում իրականացվող
շինարարական ծառայությունների ծավա
լը կազմել է 32,7 մլն ԱՄՆ դոլար, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի
համեմատ նվազել է 29,3 մլն ԱՄՆ դոլարով կամ 47.3%-ով: Անձնական, մշակութային, զվարճանքի ծառայությունների ար
տահանումը կազմել է 4,4 մլն ԱՄՆ դոլար,
ինչը 2019 թ. նույն ժամանակահատվածի
ցուցանիշին զիջում է 3,6 մլն ԱՄՆ դոլա
րով: Մեծ անկում է գրանցվել նաև տրանս
պորտային ծառայությունների արտահան
ման ոլորտում (12,8%), հատկապես տուժել

է մարդատար տրանսպորտը, որտեղ ան
կումը կազմել է 58.9%: Քիչ չափով նվազել
է նաև բեռնատար տրասպորտային ծա
ռայությունների ծավալը (6.9%): Ընդ որում,
օդային բեռնափոխադրումների ծավալն
աճել է 69%-ով, բայց քանի որ ընդհանուր
բեռնափոխադրումներում օդային տրանսպորտի դերը չնչին է, այս աճը տրանս
պորտային ծառայությունների արտահան
ման ընդհանուր ցուցանիշի վրա էական
ազդեցություն չի ունեցել:
Միաժամանակ, որոշ հատվածնե
րում
աճ է գրանցվել՝ պայմանավորված ծառայությունների առցանց մատուցման պա

հանջարկի մեծացմամբ: Հեռահաղորդակ
ցության, համակարգչային և տեղեկատվա
կան ծառայությունների արտահանումը
կազմել է 156.2 մլն ԱՄՆ դոլար, որը նա
խորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի
ցուցանիշը գերազանցում է 20.5%-ով: Ընդհանրապես, տեղեկատվական ծառայու
թյուններն արտահանման ամենադինա
միկ զարգացող ուղղությունն է եղել, որի
ծավալները վերջին 5 տարիների ընթաց
քում կրկնապատկվել են, զիջելով միայն
ճանապարհորդական և տրանպորտային
ծառայություններին, իսկ 2020 թ. առաջին
կիսամյակում առաջ են անցել տրանսպոր-
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ՀՀ ծառայությունների ներմուծումը, 2020 թ. հունվար-հունիս

 ից՝ դառնալով երկրորդ խոշոր հատվա
տ
ծը: Որոշակի աճ ար
ձանագրվել է նաև
ֆի
նանսական (9,9%) ու պետա
կան ապ
րանքների և ծառայությունների (1.3%) ար
տահանման ուղղություններում:
Ծառայությունների ներմուծման մեջ
նույնպես ամենամեծ անկումը գրանցվել
է զբոսաշրջության ոլորտում: Ճանապար
հորդական ծառայությունների ներմուծման
ծավալը կազմել է 219,5 մլն ԱՄՆ դոլար,
որը 58%-ով ցածր է նախորդ տարվա ցուցանիշից: Հեռահաղորդակցության, համակարգչային և տեղեկատվական ծառայու
թյունների ներմուծումը նվազել է 26%-ով,
նույն չափով կրճատվել են անձնական,
մշակութային և զվարճանքի ծառայությունների ներմուծման ծավալները: Տրանսպորտային ծառայությունների ներմուծումը
նվա
զել է 7.9%-ով: Մարդատար տրանսպորտային ծառայությունների ծավալը նվա-
զել է 61.9%-ով, բեռնատար տրանսպոր
տինը՝ 17.9%-ով: Միաժամանակ, օդային
բեռնափոխադրման ծառայությունների ծավալն ավելացել է 2.6 անգամ, սակայն դա
փոքր ցուցանիշ է և էական ազդեցություն
չունի ընդհանուր տրանսպոր
տային ծա
ռայությունների ներմուծման ցուցանիշնե
րի վրա: Բեռնափոխադրումների ծավալի

նվազումը պայմանավորված է ցածր տնտե-
սական ակտիվությամբ, մասամբ նաև՝ ա-
ռողջապահական միջոցառումների (օրի
նակ՝ ջերմաչափում, թեստի հանձնում և
այլն) հետ կապված փոխադրման ժամա
նակի մեծացմամբ:
Ներմուծման ամենամեծ աճը գրանցվել
է շինարարության ոլորտում՝ 40.4%, իսկ
ֆինանսական ծառայությունների ներմու
ծումն ավելացել է 21.2%-ով:
Ամփոփելով նշենք, որ համավարակով
պայմանավորված տեղաշարժի սահմա-
նափակումները, սոցիալական հեռավորություն պահպանելու միջոցառումները մեծ
վնաս են հասցնում ծառայությունների համաշխարհային առևտրի այն հատվածնե
րին, որոնք կապված են մարդկանց տե
ղաշարժի հետ: Ծառայությունների առևտրի վրա բացասական ազդեցություն է ունեցել նաև համախառն պահանջարկի, տնտեսական ակտիվության նվազումը: Միաժա
մանակ, տեղաշարժի սահմանափակումները մեծացրել են առցանց ծառայությունների նկատմամբ պահանջարկը, ինչի արդյունքում ավելացել է հեռահաղորդակցու
թյան, համակարգչային, տեղեկատվական
և ֆինանսական ծառայությունների առև-
տուրը: Նույն միտումները դրսևորվել են
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նաև Հայաստանի Հանրապետությունում:
Սահմանները փակելու հետևանքով զբո
սաշրջության ոլորտը կաթվածահար է
եղել, կտրուկ նվազել է տրանսպորտի, շի
նարարության, անձնական մշակութային

և զվարճանքի ծառայությունների առևտու
րը: Այդ ամենին հակառակ՝ համավարակը
դրականորեն է անդրադարձել տեղեկա
տվական և ֆինանսական ծառայություն
ների առևտրի վրա:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Մովսիսյան Շ., Ծառայությունների
առևտուր. ՀՀ արտաքին տնտեսական
գործունեության հեռանկարային
սեգմենտը, մայիս, 2019,

in-services-the-perspective-segment-of-the-ra-foreign-economic-activity

2. www.data.wto.org
3. www.cba.am
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ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Ограничения в связи с пандемией наносят большой урон тем сегментам торговли услугами, ко
торые связаны с перемещением людей. На торговлю услугами негативное влияние оказал также
спад экономической активности. В то же время ограничения мобильности увеличили спрос на
онлайн-услуги, в результате чего возрастает торговля телекоммуникационными, компьютерными,
информационными и финансовыми услугами. Такие же тенденции проявились и в Республике Ар
мения. Сектор туризма парализован закрытием границы. Резко сократилась торговля транспорт
ными, строительными услугами, услуги частным лицам в сфере культуры и отдыха. Напротив,
пандемия положительно повлияла на торговлю информационными и финансовыми услугами.
Ключевые слова: Covid-19, торговля услугами, поездки, онлайн-услуги

Shushan MOVSISYAN
Expert at «Amberd» Research Center, ASUE
PANDEMIC TRAJECTORY

TRADE OF SERVICES IN THE CONTEXT OF COVID-19 PANDEMIC

COVID-19 restrictions have had a devastating impact on those sectors of services trade, provision of
which are related to mobility of people. The decline of economic activity has also had a negative impact
in service trade. Meanwhile, lockdown measures have raised the demand of online services resulting
growth of telecommunications, computer, information, as well as financial service trade. Similar trends
have also been observed in Armenia. The border closure paralyzed tourism and caused a sharp decline
in transportation, construction, personal, cultural and recreational services. On the other hand, pandemic have increased the demand for information and financial services.
Keywords:
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ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ՝
ՈՐՊԵՍ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ
ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հիմնաբառեր. պարեն, բնակչություն,
		քաղաքային, գյուղատնտեսու		
թյուն, խնայողություն, թարմ,
		օրգանական

Քաղաքային գյուղատնտեսությունը նոր զարգացող
միտում է, որը հատկապես տարածում է ստանում զարգացած երկրներում և խոշոր քաղաքներում, այսպես
ասած՝ մեգապոլիսներում։ «Սիթի ֆարմ», «ուրբան գյուղատնտեսություն», «ուղղահայաց գյուղատնտեսու
թյուն» անվանումներով հայտնի այս գործունեությու
նը ծավալվում է քաղաքների վարչական տարածքներում և հնարավորություն ընձեռում նորարարական
տեխնոլոգիաներով (հիդրոպոնիկա, աերոպոնիկա,
ակվատեխնոլոգիա և այլն) անօգտագործելի տարածք
ներում, շենքերի տանիքներին, պատշգամբներում ու
նկուղներում հիմնելու ցածրաճ ինտենսիվ այգիներ,
զարգացնելու բանջարաբոստանային մշակաբույսերի
և սունկի արտադրություն։
Հայաստանում, մասնավորապես՝ Երևանում և
մյուս քաղաքներում առկա են չօգտագործվող հողեր,
նկու
ղային տարածքներ, իսկ շենքերի տանիքները
ծածկված են թանկարժեք թիթեղով կամ ճառագայթ
ման աղբյուր հանդիսացող ազբոշիֆերով, և այս ամե
նը նպատակային կերպով չի օգտագործվում։
Ներկայացվող հոդվածում փորձ է արվում բա
ցա
հայտելու քաղաքային գյուղատնտեսության զար-
գացման հնարավորությունները, գնահատելու տնտե
սական, սոցիալական, բնապահպանական և քաղա-
քաշինական առավելությունները, արտադրության ծա
վալները, ինչպես նաև մատնանշելու առաջադիմական
տեխնոլոգիաների սպասարկման ծառայությունների
զարգացման ուղիներ։ Միաժամանակ, անդրադարձ է
կատարվում այդ գործընթացն արգելակող հավանա
կան պատճառներին՝ առաջարկելով օրենսդրական,
ինստիտուցիոնալ և կազմակերպական լուծումներ։

Սամվել
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության դոկտոր,
պրոֆեսոր
1978 թ. գերազանցությամբ ա
վարտել է ՀԳԻ տնտեսագիտա
կան ֆակուլտետը, աշխատել ար-
տադրությունում և սովորել աս
պիրանտուրայում: 1990 թ. ստա
ցել է տնտեսագիտության թեկնածուի, 2003 թ.՝ դոկտորի գիտա-
կան աստիճան, 2007 թ.՝ պրոֆե
սորի գիտական կոչում: 1999 թ.
ընտրվել է ՀՀ ԱԺ պատգամավոր:
2002-2011 թթ. աշխատել է ՀՀ
գյուղատնտեսության նախարա
րի առաջին տեղակալ: 2013 թ.-ից
աշխատում է ՀՊՏՀ «Ամբերդ»
հետազոտական
կենտրոնում,
նախ՝ զբաղեցնելով տնօրենի և
սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի
համակարգողի, ապա 2016 թ.-ից`
«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի «Ազգային մրցունակության
և միջազգայնացման հետազո
տություններ» ծրագրի տնօրենի
պաշտոնները։ Ներկայում նույն
կենտրոնի ավագ փորձագետ է:
Հեղինակ է շուրջ 140 գիտական
հոդվածների, 16 մենագրություն
ների և ուսումնական ձեռնարկ
ների:
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Ա

մեն անգամ նայելով Երևանի
սահմանագծի ներսում գոյու
թյուն ունեցող հարյուրավոր հեկտար ան-
մշակ գյուղատնտեսական հողերին, քա
ղաքի բազմաբնակարան շենքերի խայ
տաբղետ պատշգամբներին ու տարատե
սակ ծածկերով տանիքներին՝ ակամայից
ցանկություն է առաջանում համեմա
տա
կաններ տանելու դրանց և Եվրոպայի,
Հյու
սիսային Ամերիկայի, Ճապոնիայի և
Չինաստանի քաղաքները զարդարող
պտղատու և դեկորատիվ այգիների, փոքր
բանջարանոցների, կանաչ պատշգամբ
ների ու տանիքների միջև։
Քաղաքային գյուղատնտեսության ա-
ռավելություններն ակնհայտ են, և հա-
րուստ երկրներն առավել հարստացել
են նաև ռե
սուրսներ խնայելով, մինչդեռ
Հայաստանում այդ ամենի հանդեպ գեր
իշխում է անտարբերությունը։ Աշխարհում
այսօր մեծ թա
փով զարգանում է ապա
գային միտված ամենաարդյունավետ միտումը՝ քաղաքային գյուղատնտեսությունը
կամ, ինչպես միջազ
գային ասպարեզում
են անվանում, «city farming»-ը, «urban agriculture»-ը, «vertical farming»-ը («ուղ
ղա
հայաց ֆերմերություն»)։
Իհարկե, յուրաքանչյուր նորության
մուտք կենցաղ լի է որոշակի դժվարու
թյուններով։ Ներկայում, չօգտագործելով
աշխար
հում տարածում ստացող քաղա-
քային գյուղատնտեսության ռեսուրսները,
մեր բնակ
չությունը զգալի կորուստներ է
արձա
նա
գրում։ Ի դեպ, ուսումնասիրելով
միջազգային փորձը, կարելի է պնդել, որ
քաղաքային գյուղատնտեսությունը, բացի
լրացուցիչ պարենի արտադրության հնարավո
րություն ընձեռելուց, ունի կարևոր
բնապահպանական, սոցիալական, ռեկրե
ա
ցիոն և քաղաքաշինական նշանա
կություն։ Վերջապես, տնային պայմաններում
մեծ ջանքեր չպահանջող այս զբաղ
մունքը ոչ միայն հանգստի ձև է, այլև ընտա-
նիքի անդամներին միավորող, երեխաներին աշխատանքային դաստիարակու
թյուն տվող լավագույն միջոց։ Հարց է ծա
գում՝ ինչո՞ւ ենք հապաղում այս գործում, և

ովքե՞ր են մեղավոր դրանում՝ բնակիչնե՞րը,
քաղաքային իշխանություննե՞րը, ճարտա
րապետնե՞րը, շինարարնե՞րը, թե՞ բնապահ-
պանները։
Այն, որ մեր քաղաքների ազատ հողա
տարածությունները չեն օգտագործվում,
որ շենքերի տանիքներին ոչ թե բանջարա
նոցներ են ու պարտեզներ, այլ ծանր ու
թանկարժեք թիթեղյա ծածկեր կամ ճա
ռագայթման աղբյուր հանդիսացող ազբո
շիֆերներ, որ մեր պատշգամբներում ոչ
թե ծաղիկ ու կանաչ է, այլ դատարկ խոռոչ
ներ ու լվացք չորացնելու պարաններ, իրո
ղություն է: Ներկայացվող հոդվածը մի
փորձ է՝ վերլուծելու ներկայում աշխարհում
զարգացող քաղաքային գյուղատնտե
սու
թյան նորարարական միտումը, բացահայ
տելու դրա առավելություններն ու ռիսկերը, ինչպես նաև նախանշելու ՀՀ-ում զար-
գացման պայմաններն ու հնարավո
րու
թյունները։
Վերլուծություն
Այսօր արդեն 8 միլիարդի սահմանագի
ծը հատող աշխարհի բնակչության կեսից
ավելին ապրում է քաղաքներում: Հայաստանում 2020 թ. հոկտեմբերի 1-ի դրու
թյամբ բնակչությունը կազմել է 2967,9
հազ. մարդ, որից 1899,3 հազ.-ը կամ մոտ
64%-ը բնակվում է քաղաքներում1։ Կան
խա
տեսվում է, որ 2050 թվականին քա
ղաքային բնակչությունը կգերազանցի
մարդկության 2/3-ը, իսկ զարգացած երկըրներում կկազմի ավելի քան 86%:
ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության
կազմակերպության (FAO) տվյալներով,
եթե 1965 թ. բնակչության մեկ շնչին ընկ
նում էր 0,388 հա վարելահող և բազմամյա
տնկարկ, ապա 2015 թ.՝ ընդամենը 0,194
հա: Եվ այս ցուցանիշն ուրբանիզացիայի
և բնակչության աննախադեպ աճի հե
տևանքով տարեցտարի նվազում է:
Ներկայում երկրագնդի վրա օգտա
գործվում է 1480 մլն հա մշակովի հող։ Իսկ
թե ամենաարդիական ագրոտեխնոլոգիա
ների կիրառման պայմաններում քանի
մարդու պարենավորման խնդիր կարող է

1 ՀՀ ԱՎԿ, Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ի
դրությամբ, Եր., 2020, էջ 3:

http://www.bio.msu.ru/res/DictionaryAttachment/10/DOC_FILENAME/MFK_2014_vesna_ecorazvitie_3.pdf
Менделеев Д.И., Заветные мысли, М., Мысль, 1995, c. 39.
https://www.agbz.ru/news/Food-Tank--dvenadtsat-organizatsiy--prodvigayuschih-gorodskoe-selskoe-hozyaystvo-vo-vsem-mire/
https://varlamov.ru/3431550.html
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աճեցման, ինչպես նաև անասնաբու
ծա
կան արտադրանքների արտադրու
թյան
համար:
ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության
կազմակերպությունը քաղաքային գյուղատնտեսությունը բնորոշում է որպես «սահմանափակ տարածքի վրա քաղաքի սահ
մանագծում բուսաբուծական և անասնա
բուծական արտադրանքի ստացում», որը
հնարավորություն կտա բնակչությանն ապահովելու թարմ սննդամթերքով, ստեղ-
ծելու նոր աշխատատեղեր, օգտագոր
ծե
լու օրգանական թափոններ և բարձրաց
նելու կլիմայի փոփոխության նկատմամբ
քաղաքների կայունությունը4։ Կորոնավի
րուսի
համավարակի
պայմաններում
թվարկ
ված առավելություններին կարելի
է ավելացնել նաև արտաքին միջավայրի
հետ շփումն երը սահմանափակելու նպատակով թարմ և օրգանական սննդա
մթերքով ապահովումը։
Ներկայում ակնհայտ է, որ հատկապես
խոշոր քաղաքներում ճարտարապետու
թյան տարր է դառնում ոչ միայն կառույց
ների շրջակայքի, այլև տանիքների և
պատշգամբների կանաչապատումը: Բո
լորովին վերջերս՝ 2019 թ. ապրիլի 15-ին,
հրդեհի ճարակ դարձավ Փարիզի Աստվա
ծամոր տաճարի ծածկը: Վերականգնման
նախագծի մրցույթին ներկայացված շուրջ
երկու տասնյակ առաջարկներից առավել
ընդունելի է համարվել Vincent Callebaut Architectures ճարտարապետական բյուրոյի
նախագիծը, որն ի թիվս բազմաթիվ հե
տաքրքրական նորամուծությունների, նախատեսում է տաճարի տանիքին հիմնել

բանջարանոց և այգի, որտեղից տարվա
ընթացքում կհավաքվի 21 տ միրգ և բան
ջարեղեն՝ զուտ բարեգործական նպատա
կով5:
Ֆրանսիայում, մասնավորապես՝ Փա
րիզում տևական ժամանակ զարգանում է
քաղաքային գյուղատնտեսության միտու
մը։ Ահավասիկ, 2014 թ. Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոն խոստացավ կանաչա
պատման համար հատկացնել 100 և քա
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լուծել այդ տարածքը, դժվար չէ հաշվար
կել։ Ըստ ԱՄՆ-ում ընդունված չափանիշի՝
մեկ մարդու պարենապահովման համար
միջին հաշվով անհրաժեշտ է 0.84 հա,
եվրոպական չափանիշներով՝ 0.24 հա,
իսկ հոլանդական ագրոտեխնոլոգիանե
րի կիրառմամբ՝ 0,06 հա2։ Հետևաբար՝
եթե առաջնորդվենք այս չափանիշներով
ու տարբերակներով, 1480 մլն հա մշակո
վի հողը կարող է կերակրել համապա
տաս
խանաբար՝ 1761, 6166 և 24666 մլն
մարդու։ Ականավոր գիտնական Դմիտրի
Մենդելեևը, որ ոչ միայն մեծ քիմիկոս էր,
այլև տնտեսագետ, դեռևս 1903 թ. գրել է,
որ 1 հա վարելահողը կարող է 2 մարդու
կերակրել3։ Ու թե նկատի ունենանք, որ
ներկայում գյուղատնտեսության արտադ
րո
ղականությունն ավելացել է առնվազն
6 անգամ, ուրեմն՝ լավագույն դեպքում
երկ
րագնդի մշակովի հողերը՝ գոյություն
ունեցող մշակության մակարդակով, կբա
վարարեն մոտ 9 մլրդ մարդու պարենային
պահանջը։
Տարեցտարի նվազման միտում են
դրսևորում նաև բնակչության մեկ շնչի
հաշվով ձկան որսի և ծովամթերքի ար
տադրության ցուցանիշները: Այսինքն՝ ան
խուսափելի է դառնում այն իրողությունը,
որ քաղաքները պետք է կարողանան ինքնուրույնաբար ապահովել սպառվող պա
րենի որոշակի քանակություն: Աշխարհում
այս միտումն արդեն զարգանում է՝ շնորհիվ, այսպես կոչված, քաղաքային գյու
ղատնտեսության: Նման գործունեությունը համընդհանուր անվանում չունի և առա
վել ընդունված են «քաղաքային գյուղատնտեսություն» («city farming», «urban agriculture»), «ուղղահայաց ֆերմերություն»
(«vertical farming»), «ներքին գյուղատնտեսություն» («indoor agriculture») որակում

ները: Սակայն, ինչպես էլ անվանենք, էու
թյունն այն է, որ քաղաքային բնակավայ
րե
րի հարմարավետ տարածքները, ներ-
առյալ՝ շենքերի տանիքները և բնակա
րան
ների պատշգամբները, օգտագործ
վում են սննդի համար պիտանի բույսերի
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

Երևանի հողային հաշվեկշիռը (2019 թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ)6

ղաքային գյուղատնտեսության համար՝
30 հա հողատարածք։ Հաջորդ հինգ տա
րիներին Փարիզում ձևավորվեցին ավելի
քան 60 քաղաքային ֆերմերային կազմա
կերպություններ։ 2020 թ. Փարիզի 15-րդ
շրջանում Expo Porte de Versailles շենքի
տանիքին բացվելու է աշխարհում ամենա
մեծ՝ 14000 քառ. մ տարածքով բանջարա
նոցը8։ Այսպիսի օրինակները բազմաթիվ
են, ուստի ամենևին էլ ճիշտ չէ առաջավոր
փորձի անտեսումը, և, որպես սկիզբ, այն
նպատակահարմար է կիրառել հատ
կա
պես Երևանում և Դիլիջանում, որտեղ առ
կա են անհրաժեշտ պայմաններ։
Ըստ պաշտոնական տվյալների՝ 2019 թ.
Երևանի գյուղատնտեսական հողերի մա
կերեսը 3348 հա է, որից մշակովի հողերի
նը՝ 1732 հա (ցանքի տակ՝ 404 հա և տընկարկներ՝ 1328 հա)9։ Այսինքն՝ ըստ նպա
տակային նշանակության օգտագործվել է
դրանց մոտ 52%-ը (աղյուսակ 1)։
Երևանի կանաչ տարածքները պաշտո
նապես մոտ 6,760 հա են, ինչը քաղաքի
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ընդհանուր մակերեսի 30%-ն է: Սրա մեջ
մտնում են հանրային և մասնավոր տա
րածքներն ու կանաչ բուսականության
ամեն տեսակի ծածկերը, ներառյալ՝ ծաղ-
կաթմբերը և սիզամարգերը10: Պաշտոնական տվյալներով՝ 2020 թ. Երևանի բնակ
չությունը 1092,0 հազ. մարդ է։ Այսինքն՝
մեկ բնակչին բաժին է ընկնում ընդամենը
6.2 քառ.մ կանաչ տարածք, մինչդեռ միջ
ազգային չափանիշներով նվազագույնը
պետք է կազմի 9 քառ. մ։ Հետևաբար՝ քա
ղաքային գյուղատնտեսության զարգա
ցումն ունի կարևոր նշանակություն նաև
շրջակա միջավայրի բնապահպանական
չափանիշների ապահովման, քաղաքացի
ների ազատ ժամանակը հաճելի և հանրօ
գուտ աշխատանքին նվիրելու, հանգստի
և երեխաների աշխատանքային դաստիա
րակության առումներով։ Բայց, ինչպես նշե-
ցինք, գլխավոր խնդիրը թարմ և օրգա
նական պարենի արտադրությունն է։ Տնա
յին պայմաններում յուրաքանչյուր ամիս
հնարավոր է ստանալ կանաչիների 2-3

https://www.yerevan.am/am/real-estate-management/
https://ru.qaz.wiki/wiki/Urban_agriculture
https://www.armstat.am/file/article/29_gt_2019.pdf
Երևան քաղաքի «Կանաչ քաղաք» գործողությունների ծրագիր, Եր., 2017, էջ 62:
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Առաջարկություններ
ՀՀ քաղաքային բնակավայրերում քա
ղաքային գյուղատնտեսության զարգաց
ման նպատակով առաջարկում ենք.
1. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությանը՝
ՀՀ կառավարության հաստատմանը ներ
կայացնել «Հայաստանի Հանրապետու
թյունում քաղաքային գյուղատնտեսության
զարգացման և ներդրումների խրախուսման
հայեցակարգ»,
2. վերանայել քաղաքաշինության ոլոր
տի իրավական ակտերի այն սահմանա
փակումները, որոնք խոչընդոտում են քա-
ղաքային գյուղատնտեսության զարգա
ցումը,
3. Հայաստանի պետական տնտեսա
գիտական համալսարանին և Հայաստա
նի ազգային ագրարային համալսարանին՝
կազմակերպել քաղաքային գյուղատնտե-
սության կառավարիչների և մասնագետ
ների պատրաստման դասընթացներ,
4. Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնար
կա
տիրության զարգացման կենտրոնին՝
աջակցել քաղաքային գյուղատնտե
սու
թյան զարգացմանը և կազմակերպել լա
վագույն ծրագրերի ամենամյա մրցույթ։

/5.

2020

բերք, իսկ բանջարաբոստանային մշակա
բույ
սերի համախառն բերքը, դաշտային
պայմանների համեմատությամբ, ավելաց
նել 3-4 անգամ։
Դիլիջանը, ինչպես վերն ասացինք, աչ
քի է ընկնում քաղաքային գյուղատնտե
սության զարգացման համար բարե
նը-
պաստ կլիմայով և նպաստավոր պայ
մաններով։ Բավական է նշել, որ ՀՀ ԱԺ-ն
դեռևս 2015 թ. հունիսի 23-ին ընդունել է
օրենք «Հայաստանի Հանրապետու
թյան
Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքային հա
մայնքի և հարակից տարածքների զար
գացման և ներդրումների խրախուսման
մասին», որտեղ «կանաչ» կամ «կենդանի»
տանիքներ» հասկացությունը բնորոշվել է
որպես «ջրամեկուսիչ թաղանթի վրա տեղադրված հատուկ բնահողի վրա աճեց
րած բուսական շերտով մասնակի կամ
լրիվ ծածկված շենքի տանիք»11։ Դժվար
չէ նկատել, որ սա դեպի քաղաքային գյուղա
տնտեսություն տանող առաջին քայլն
էր։ Այդ ուղղության զարգացման իրատե
սական հնարավորություններ ունեն հատ-
կապես 88 հա տարածք զբաղեցնող Դի-
լիջանի միջազգային դպրոցի և ՀՀ կենտրոնական բանկի ուսումնահետազոտա
կան կենտրոնի ժամանակակից համալիր
ները։
11 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=99182
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ГОРОДСКАЯ ЭКОНОМИКА
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Старший эксперт исследовательского центра «Амберд», АГЭУ,
доктор экономических наук, профессор

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Городское сельское хозяйство - новое развивающееся направление, особенно распространенное
в развитых странах и крупных мегаполисах. Этот новый вид предпринимательства, известный как
«city farming», «urban agriculture» и «vertical farming», развивается в административных границах
городов и позволяет использовать инновационные технологии (гидропоника, аэропоника, аква
технологии и т.д.) и на заброшенных участках создавать сады, на крышах домов, на балконах
выращивать овощные и бахчевые культуры, производить грибы в подвалах.
В Армении, особенно в Ереване и в других городах, есть пригодные земли, которые не исполь
зуются, а крыши зданий покрыты дорогостоящим металлическим материалом или асбестовым
шифером, а подвальные помещения в основном не используются по назначению.
В данной статье автор пытается выявить возможности развития городского сельского хозяйства,
указать экономические, социальные, экологические и градостроительные преимущества, а также
оценить ожидаемые объемы производства, пути развития передовых технологий и сервисных
услуг. При этом обозначены возможные причины, тормозящие этот процесс, предложены законо
дательные, институционально-организационные решения.
Ключевые слова: продовольствие, население, городское сельское хозяйство, экономия,
		свежий, органический

URBAN ECONOMICS

Samvel AVETISYAN
Senior Expert at «Amberd» Research Center, ASUE,
Doctor of Sciences (Economics), Professor

DEVELOPMENT OF URBAN AGRICULTURE AS AN ADDITIONAL
OPPORTUNITY FOR FOOD SUPPLY

Urban agriculture is a newly developing trend, which is especially widespread in developed countries and large megacities. This new agricultural enterprise known as "city farming", "urban agriculture"
and "vertical farming" is developing in the administrative districts of the cities and allows to establish
low intensive gardens by using innovative technologies (hydroponics, aeroponics, aqua-technologies,
etc.) on the damaged parts of the city, on the broken houses and on the balconies, and to develop
vegetable production.
In Armenia, particularly in Yerevan and other cities, there are unused arable lands, and buildings
that are covered with expensive metallic or asbestos ciphers, which is a source of radiation. Basement
areas are not used for their intended purpose either.
This paper tries to identify the opportunities for the development of urban agriculture, to assess the
economic, social, environmental, urban development benefits, as well as the volumes of production, the
ways of development of advanced technology services. At the same time, the possible reasons hindering
that process are outlined, legislative, institutional-organizational solutions are proposed.
Keywords:
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ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ
ԽՈՇՈՐԱՑՈՒՄԸ`
ՈՐՊԵՍ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ
ԵՐԵՎՈՒՅԹ
Հիմնաբառեր. Երևան քաղաքի խոշորացում,
		
բնակչության աճ, սոցիալ		տնտեսական ցուցանիշներ,
		քաղաքային հիմնախնդիրներ

Երևանը ՀՀ ամենախոշոր քաղաքն է ինչպես
բնակչության թվով, այնպես էլ առևտրատնտեսական
և սոցիալ-մշակութային նշանակությամբ: Քաղաքի
խոշորացումը թեպետ կարող է դիտվել որպես դրա
կան երևույթ, սակայն դա ունի նաև իր բացասական
կողմերը: Թե՛ բնակչության, թե՛ սոցիալ-տնտեսական
կյանքի կենտրոնացման հետևանքով մայրաքա
ղա
քում կուտակվել են մի շարք հիմնախնդիրներ:
Սույն հոդվածում փորձ է արվել ուսումնասիրելու
Երևանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ներկա
իրավիճակը՝ դիտարկելով դա խոշորացման համա
տեքստում, ինչպես նաև պարզելու, թե քաղաքի խո
շորացումն ինչ հիմնախնդիրներ է առաջացնում:

Արաքսյա
ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ՀՊՏՀ ասպիրանտ
2019 թ. գերազանցությամբ
ավարտել է ՀՊՏՀ-ն՝ ստանալով
կառավարման մագիստրոսի աս-
տիճան: 2019 թ.-ից մինչ օրս սո-
վորում է ՀՊՏՀ ասպիրան
տու
րայում՝ Տնտեսության, նրա
ոլորտների տնտեսագիտություն
և կառավարում մասնագիտու
թյամբ:

Մ

այրաքաղաք Երևանում է բնակվում երկրի
բնակչության զգալի մասը: 2020 թ. հուլիսի
1-ի դրությամբ քաղաքում բնակվում է մոտ 1 087,9 հազար
մարդ1, որն ամբողջ հանրապետության բնակչության գրե
թե 37-ն է: Ընդ որում, այս ցուցանիշը վերջին տարիների
ընթացքում ավելի է աճել:
Այս ցուցանիշները վկայում են Երևանում բնակչության
կենտրոնացվածության չափազանց բարձր մակարդակի
մասին: Մինչդեռ հարկ է նշել, որ այլ երկրներում մայրա
քաղաքային բնակչության թիվը հիմնականում տվյալ
երկրի ամբողջ բնակչության առավելագույնը 15%-ն է:
Տնտեսական ցուցանիշները վկայում են, որ Երևանում
է կենտրոնացած ոչ միայն երկրի բնակչության, այլև ողջ
տնտեսական ներուժի զգալի մասը: Նույն պատկերն են
1 ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Հայաստանի Հանրապետության մշտական
բնակչության թվաքանակը 2020 թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ, https://www.armstat.am/am/?nid=82&id=2279

85

/5
2020
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ . ГОРОДСКАЯ ЭКОНОМИКА . URBAN ECONOMICS .

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

Երևանի մշտական բնակչության թվաքանակը 2016-2020 թթ*.
(մլն մարդ)2

*Երևան քաղաքի մշտական բնակչության թվաքանակը 2020 թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ։

արտացոլում նաև տնտեսության առանձին
ոլորտներին և ճյուղերին վերաբերող վիճա
կագրական ցուցանիշները: Այսպես՝
2018 թ. մայրաքաղաքի տնտեսության հիմնական հատվածների տեսակարար կշիռ
ները ՀՀ տնտեսության համապա
տաս
խան հատվածներում բավական մեծ են.
մասնավորապես՝ արդյունաբերության բաժինը կազմել է ՀՀ արդյունաբերության
38,0-ը, շինարարությանը՝ 52,3-ը, մանրածախ առևտրինը՝ 72,8-ը, ծառայու
թյուններինը՝ 81,7-ը3: Մի քանի տարինե
րի առումով, Երևանի տնտեսության հիմ-
նական հատվածների տեսակարար կշիռների փոփոխությունները հանրապետու
թյան համապատասխան հատվածների
ծավալներում ներկայացված են աղյուսակ
2-ում:
Վերոգրյալ ցուցանիշները վկա
յում են
Երևանում տնտեսության կենտրոնացվա
ծության բարձր մակարդակի մասին: Փոր
ձենք առավել մանրամասնորեն դիտարկել
հիմնախնդիրը: Այսպես՝ 2018 թ.-ին մայրա
քաղաքի արդյունաբերական արտադրան
քի ծավալը կազմել է 735 190,0 հազար

դրամ, որը, ինչպես արդեն նշվեց, ամբողջ
հանրապետության արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի 38,0-ն է: Համեմա
տության համար նշենք, որ նույն ժամանակահատվածում Շիրակի և Լոռու մարզե
րում, որտեղ տեղակայված են ՀՀ երկրորդ
և երրորդ խոշոր քաղաքները, արդյունա
բե
րական արտադրանքի ծավալը համա
պատասխանաբար՝ 69 625,8 և 89 424,9
հազար դրամ է: Կարծում ենք՝ այս ցու
ցանիշներն առավել քան խոսուն են: Սա
կայն, պատկերն ամբողջական դարձնելու
համար, ըստ գծապատկեր 1-ի, ներկա
յացնենք ՀՀ մարզերի և Երևանի արդյու
նաբերական արտադրանքի վերջին մի
քանի տարիների ծավալները:
Գծապատկեր 1-ից երևում է, որ Երևանն
արդյունաբերական արտադրանքի ծավա
լով զգալիորեն գերազանցում է ՀՀ մարզե
րին: Ընդ որում, այդ ցուցանիշը վերջին մի
քանի տարիների ընթացքում աճի միտում
է ցուցաբերել:
Մայրաքաղաքի սոցիալ-տնտեսական
զարգացման գործում մեծ է նաև մանրա
ծախ առևտրի դերը: Մանրածախ առևտ

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2

Երևանի տնտեսության հիմնական հատվածների տեսակարար կշիռները ՀՀ
համապատասխան ոլորտների ընդհանուր ծավալում 2015-2018 թթ. ()4
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2 Աղյուսակը կազմել է հեղինակը: Աղբյուրներ՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Հայաստանի Հանրապետության մարզերը
և Երևան քաղաքը թվերով, 2017, 2018, 2019, ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Հայաստանի Հանրապետության մշտական
բնակչության թվաքանակը 2020 թ. հունվարի 1-ի և հուլիսի 1-ի դրությամբ:
3 ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2019, https://www.
armstat.am/file/article/marzer_2019_25.pdf
4 Աղյուսակը կազմել է հեղինակը: Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և
Երևան քաղաքը թվերով, 2016, 2017, 2018, 2019:
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Երևանի և ՀՀ մարզերի արդյունաբերական արտադրանքի ծավալները 2014-2018 թթ.5

րաշրջանառության ծավալներով և մանրածախ առևտրի օբյեկտների թվով մայ

րա-
քաղաքը կրկին առաջատար դիրքում է
(աղյուսակ 3 և 4):
Վերը բերված ցուցանիշներից ակն

ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

հայտ է դառնում, որ, ըստ ՀՀ մանրածախ
առևտրի օբյեկտների թվի, Երևանն ունի
զգալի առավելություն, քանի որ այստեղ
են գործում դրանց ընդհանուր քանակի
կեսից ավելին։ Հարկ է նշել նաև, որ եթե

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3

Երևանի և ՀՀ մարզերի մանրածախ առևտրի շրջանառությունը (մլն դրամ)6

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4

Երևանի մանրածախ առևտրի օբյեկտների տեսակարար կշիռները ՀՀ
մանրածախ առևտրի օբյեկտների ընդհանուր թվաքանակում 2014-2018 թթ. ()7

5 Գծապատկերը կազմել է հեղինակը: Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Հայաստանի Հանրապետության մարզերը
և Երևան քաղաքը թվերով, 2019, https://www.armstat.am/file/article/marzer_2019_11.pdf
6 Աղյուսակը կազմել է հեղինակը: Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և
Երևան քաղաքը թվերով, 2019, https://www.armstat.am/file/article/marzer_2019_15.pdf
7 Նույն տեղում:
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տվյալները դիտարկենք ըստ մանրածախ
առևտրի օբյեկտների տեսակների, ապա
կարող ենք վկայել, որ Երևանի մանրածախ
առևտրի օբյեկտների թվաքանակում առավել մեծ տեսակարար կշիռ ունեն խանութ
ները: Ընդ որում, ամբողջ հանրապետության մանրածախ առևտրի շրջանառու
թյան 64,1-ն ապահովում են մայրաքաղա
քի 8070 խանութները, որոնք կազմում են
ՀՀ մանրածախ առևտրի օբյեկտների ընդհանուր թվաքանակի 45,9-ը: Այս ցուցա
նիշները թույլ են տալիս պնդել, որ Երևանում է կենտրոնացած ոչ միայն երկ
րի
բնակչության զգալի մասը, այլև բնակչու
թյան առավել վճարունակ խավը:
Շինարարության 2018 թ. հիմնական ցուցանիշների ուսումնասիրությունից ակն
հայտ է դառնում, որ Երևանին է բաժին

ընկնում դրա ծավալների զգալի մասը,
մասնավորապես՝ ՀՀ հիմնական միջոց
ների գործարկման 70.8-ը, շինարարու
թյան 52.3-ը, շինմոնտա
ժային աշխա

տանքների 54.0-ը8:
Երևանն առանձնանում է նաև մատուցվող ծառայությունների ծավալով, որոնք
առնչվում են մշակույթին, զվարճու
թյուններին, հանգստին, ինչպես նաև կրթա

կան, առողջապահական և այլ բնույթի
սպասարկմանը (գծապատկեր 2):
Ինչպես երևում է գծապատկեր 2-ից,
միայն 2018 թ.-ին ամբողջ հանրապետու
թյան ծառայությունների գրեթե բոլոր տե
սակների մատուցման մեջ բավական մեծ
է Երևանի տեսակարար կշիռը: Ընդ որում,
մի քանի տարիների կտրվածքով այդ ցու
ցանիշն ուսումնասիրելիս ակնհայտ են
դառնում վերջինիս աճի միտումները:
Քաղաքում են կենտրոնացած նաև պե-
տական կառավարման մարմինների զգա-
լի մասը, այդ թվում՝ ՀՀ Ազգային ժողովն
ու Կառավարությունը, բոլոր նախարարություններն ու հիմնական գերատեսչությունները, հասարակական և այլ կազմակերպու
թյունների, տարբեր միությունների, հիմ-

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

Երևանի ծառայությունների (ըստ տեսակների) տեսակարար կշիռը
ՀՀ ծառայությունների ընդհանուր ծավալում 2018 թ. ()9
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8 ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2019, https://www.
armstat.am/file/article/marzer_2019_13.pdf
9 Գծապատկերը կազմել է հեղինակը: Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Հայաստանի Հանրապետության մարզերը
և Երևան քաղաքը թվերով, 2019, https://www.armstat.am/file/article/marzer_2019_15.pdf

10 Երևանի զարգացման 2020 թվականի ծրագիր, https://www.yerevan.am/uploads/media/default/0001/93/32dca49b36c57e3b64f200a485f4de55046b901c.pdf
11 Նույն տեղում:
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ճառներից են: Շրջակա միջա
վայրի վրա
բացասաբար են անդրադառնում նաև ար-
դյունաբերության և շինարարության՝ Երևանում կենտրոնացման բարձր ցուցանիշնե
րը: Այսպես՝ ներկայում մայրաքաղաքում
հաշվառված են մթնոլորտային օդի վրա
վնասակար ազդեցությամբ մոտ 531 կազմակերպություններ11, որոնց գործունեու
թյան, ինչպես նաև քաղաքում ծավալվող
շինարարության հետևանքով Երևանի
օդային և հողային միջավայրը զգալիորեն
տարբերվում է բնական վիճակից: Նշված
գործոնների ազդեցությամբ է պայմանավորված ածխաթթու գազի ավելա
ցումը
մոտ 10 անգամ: Բացի դրանից, մայրա
քա
ղաքի բոլոր վարչական շրջաններում
հո
ղերը բնութագրվում են աղտոտման
գումարային գործակցի (ԱԳԳ) բարձր մա
կարդակով։ Բացի նշվածներից, պակաս
մտահոգիչ չեն նաև կանաչ տարածքների
օրեցօր կրճատվող ծավալները, որի հե
տևանքով իջել է օդի խոնավության մա
կարդակը: Այս ամենը վկայում է, որ Երևանը բնապահպանական առումով ծանրա-
բեռնված բնակավայր է, ինչն էլ, իր հեր
թին, բացասական ազդեցություն է գործում
բնակչության կենսունա
կության և առող
ջության վրա։ Միաժամանակ, համայնքի
կողմից ոչ բոլոր ծառայություններն են մատուցվում արդյունավետորեն՝ պայմանա
վորված այն հանգամանքով, որ քաղաքի
բնակչության թվի աճը գերազանցում է քաղաքային ենթակառուցվածքների զարգացման տեմպերը:
Այսպիսով՝ վեր հանեցինք թե՛ բնակ
չության, թե՛ սոցիալ-տնտեսական կյանքի
կենտրոնացման առումներով Երևանում
գոյություն ունեցող մի շարք ոլորտային
հիմնախնդիրներ: Միաժամանակ, հիմնվե-
լով վիճակագրական ցուցանիշների վրա,
կարող ենք ասել, որ քաղաքի խոշորացումը
դեռ շարունակվելու միտում ունի: Ուստի
այս պայմաններում համայնքում պետք է
ձեռնարկվեն այնպիսի միջոցառումներ,
որոնք հնարավորություն կտան առկա ռե
սուրսներով հնարավորինս արդյունա
վե
տորեն լուծելու քաղաքային խնդիրները:
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նադրամների, դատաիրավական մարմինների, բանկերի, վարկային կազ
մակեր
պությունների, ապահովագրական ընկե
րությունների ճնշող մեծամասնությունը,
զանգվածային լրատվամիջոցների մեծ մա-
սը, ինչպես նաև միջազգային կազմակեր
պությունների ներկայացուցչությունների
գրասենյակները և այլն:
Ինչպես ակնհայտ է դառնում վերը բերված ցուցանիշներից, մայրաքաղաքի մըշ
տա
կան բնակչության թիվն անընդհատ
աճում է, բացի դրանից, սոցիալ-տնտեսա
կան կյանքի նման կենտրոնացման ար
դյունքում շրջակա բնակավայրերից անընդհատ ներհոսք է տեղի ունենում դեպի
Երևան: Մարդիկ տարբեր պատճառներով
(աշխատելու, սովորելու, գնումներ կատա
րելու, բուժվելու, այս կամ այն ծառայությու
նից օգտվելու և այլն), ինչպես նաև զբոսաշրջիկները հիմնականում իրենց օրվա
մեծ մասն անցկացնում են մայրաքա
ղա
քում: Բնակչության նման կենտրոնաց
ման պայմաններում Երևանում կուտակ
վել են մի շարք հիմնախնդիրներ՝ կապված
հիմնարար ծառայությունների մատուցման
համար անհրաժեշտ միջոցների բացակա
յության, ենթակառուցվածքների զարգացման, բնապահպանական և տրանսպոր

տային հարցերի, բնակարանային անբավա

րարության հետ։ Փորձենք դիտարկել
այն պատճառահետևանքային կապը՝ ըստ
որի առաջանում են նշված հիմն ախնդիր
ները: Այսպես՝ մայրաքաղաքում սոցիալտնտեսական կյանքի նման կենտրո
նաց
ման պայմաններում բնակչության շարժը
դեպի Երևան և Երևանի ներսում օրըստ
օրե մեծանում է, ինչի հետևանքով ավե
լա
նում են տրանսպորտային միջոցների
քանակն ու հոսքերը՝ առաջացնելով ճանա
պարհային խցանումներ և տրանս
պոր
տային համակարգի այլ խնդիրներ: Տրանս
պորտային միջոցների շարունակաբար
ավելացումը, իր հերթին, բացասական
ազ
դեցություն է թողնում շրջակա միջա
վայ
րի վրա: Երևանում հաշվառված են
մոտ 600 000 ավտոմեքենաներ10, որոնք
օդի և հողի աղտոտման հիմնական պատ-
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РАСШИРЕНИЕ ГОРОДА ЕРЕВАНА КАК НЕГАТИВНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Ереван - крупнейший город Армении как по численности населения, так и по экономическому
и социально-культурному значению. Хотя расширение города можно рассматривать как положи
тельное явление, у него есть и отрицательные стороны. В результате концентрации населения и
социально-экономической жизни в столице Ереване накопилось ряд проблем.
В данной статье предпринята попытка изучить текущее состояние социально-экономического
развития города Еревана, рассматривая его в контексте расширения, чтобы выяснить, как расши
рение города приводит к возникновению проблем.
Ключевые слова: расширение города Еревана, рост населения, социально-экономические

		

показатели, городские проблемы
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ENLARGEMENT OF THE CITY OF YEREVAN AS A NEGATIVE PHENOMENON

Yerevan is the largest city in Armenia both in terms of population and economic, socio-cultural
significance. Although the enlargement of the city can be seen as a positive phenomenon, it also has
its negative sides. As a result of the concentration of population and socio-economic life, a number of
problems have accumulated in the capital Yerevan.
In this article, an attempt is made to study the current state of socio-economic development of the
city of Yerevan, looking at it in the context of enlargement, to find out how the enlargement of the city
leads to the emergence of problems.
enlargement of the city of Yerevan, population growth, socio-economic indicators,
		urban issues
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