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ԹԵՄԱ 1. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕԲՅԵԿՏԸ, ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 
Այս թեմայի շրջանակում կանդրադառնանք միջազգային 

տարածաշրջանագիտության՝ համանման խնդիրների ուսումնա-
սիրությամբ զբաղվող այլ գիտաճյուղերին, մասնավորապես երկ-
րագիտության, աշխարհաքաղաքականության և քաղաքական 
աշխարհագրության հետ փոխառնչություններին, ինչպես նաև 
միջազգային տարածաշրջանագիտության օբյեկտին, առարկա-
յին ու գործառույթներին։ 

 
1.1. Միջազգային տարածաշրջանագիտության օբյեկտն ու 

առարկան 
 
Տարածաշրջանների նկատմամբ հետաքրքրությունը սկսել է 

աճել դեռևս եվրոպական գաղութային նվաճումների ժամա-
նակաշրջանում, սակայն այն գիտական ձևակերպման հե-
տաքրքրությունն ստացել է Երկրորդ աշխարհամարտից հետո։ 
Այդուհանդերձ, այս ոլորտում ցայսօր ակադեմիական բանավե-
ճերը շարունակվում են։ Խնդրի էությունը լավ պատկերացնելու 
համար հարկ է նախևառաջ նկատել, որ հայաստանյան գիտա-
կան միջավայրում աստիճանաբար ամրացող «տարածաշրջա-
նագիտություն» բառեզրը ճշգրիտ չի արտացոլում գիտական ճա-
նաչողության այս ուղղությունը։ Դրա «գիտություն» բառարմատը 
կարող է տպավորություն ստեղծել՝ իբր տարածաշրջանագիտու-
թյունն ինքնուրույն, անկախ, կայացած գիտակարգ է, մինչդեռ 
այն իրականում միջգիտակարգային ուսումնասիրությունների 
ուղղություն է, որն իր օբյեկտի՝ տարածաշրջանի ճանաչողու-
թյան համար մեկ «հովանոցի» տակ համակցում է այլ գիտա-
ճյուղերի (նախևառաջ՝ քաղաքագիտության, տնտեսագիտու-
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թյան, սոցիոլոգիայի, պատմագիտության, մշակութաբանության) 
հասկացութային համակարգերն ու մեթոդները։ Այսպիսի հա-
մակցված մոտեցմամբ որևէ տարածաշրջանի ուսումնասիրու-
թյան արդյունքում, անշուշտ, ստեղծվում է գիտելիք։ Այդպիսի գի-
տելիք ու այդպիսի ուսումնասիրություն իրականացնելու կարո-
ղություն ու հմտություն ունեցողը, անշուշտ, տվյալ տարածա-
շրջանի մասնագետ է։ Այդուամենայնիվ, գիտական ճանաչողու-
թյան այս ոլորտն առավել ճշգրիտ բնորոշում է «տարածաշրջա-
նային ուսումնասիրություններ» (անգլ.՝ Area/Regional studies, 
ռուս.՝ регионоведение) բառեզրը։ Ուստի «տարածաշրջանագի-
տություն» բառեզրը՝ որպես «տարածաշրջանային ուսումնասի-
րությունների» հոմանիշ, պետք է կիրառել միայն պայմանակա-
նորեն՝ նկատի ունենալով ոչ թե գիտություն, գիտակարգ՝ տարա-
ծաշրջանի մասին, այլ տարածաշրջանի ճանաչողությանն ուղղ-
ված ուսումնասիրությունների ուղղություն։ Այս ձեռնարկում ա-
ռաջնորդվում ենք հենց այս մոտեցմամբ։ 

Մեկ այլ խնդիր է այն, որ տարբեր պետություններում գլխա-
վորապես տարածաշրջանագիտության ոլորտում ակադեմիա-
կան տարբեր ավանդույթների պատճառով ցայսօր չկա միասնա-
կան մոտեցում միջազգային տարածաշրջանագիտության օբյեկ-
տի շուրջ․ որոշ երկրներում տարածաշրջանագիտությունը նույ-
նացվում է պետության «ներքին» (վարչական, պատմամշակու-
թային) տարածաշրջանների ուսումնասիրության հետ՝ համարվե-
լով, փաստորեն, երկրագիտություն (անգլ.՝ country studies, ռուս.՝ 
страноведение) կամ դրա մաս (օրինակ՝ երկրամասագիտու-
թյուն), իսկ այլ երկրներում այն միջազգային տարածաշրջաննե-
րի ուսումնասիրության ուղղություն է և ներկայանում է միջազ-
գային «տարածագիտություն» կամ «տարածաշրջանագիտու-
թյուն» (անգլ.՝ International Area/Regional studies, ռուս.՝ между-
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народное /зарубежное регионоведение) անվանումով [1, pp. 1-7]։ 
Մեր ձեռնարկի շրջանակում մենք առաջնորդվում ենք երկրորդ 
մոտեցմամբ՝ տարածաշրջանագիտությունը դիտարկելով որպես 
միջազգային տարածաշրջանների գիտական ուսումնասիրու-
թյան ուղղություն, որը, ինչպես բնորոշում են որոշ հեղինակներ, 
ուսումնասիրում է աշխարհի տարածաշրջանների սոցիալ-տնտե-
սական և սոցիալ-քաղաքական համակարգերի ձևավորման ու 
գործառնման օրինաչափությունները՝ հիմք ընդունելով դրանց 
պատմական, իրավաքաղաքական, ժողովրդագրական, կրոնա-
մշակութային, բնաշխարհագրական և այլ առանձնահատկու-
թյունները, ինչպես նաև այդ տարածաշրջանների տեղն ու դերը 
միջազգային հարաբերությունների համակարգում և դրա ենթա-
համակարգերում [2, с. 70]։ 

Ինչպես ընդհանրապես տարածաշրջանագիտությունը, մի-
ջազգային տարածաշրջանագիտությունը ևս ինքնուրույն գիտա-
ճյուղ չէ, քանի որ թե՛ նրա ուսումնասիրության առարկան, թե՛ 
մեթոդները «վերցված» են այլ գիտաճյուղերից՝ քաղաքագիտու-
թյունից (հատկապես միջազգային հարաբերությունների տեսու-
թյունից ու քաղաքական աշխարհագրությունից), տնտեսագիտու-
թյունից (մասնավորապես միջազգային տնտեսագիտությունից), 
պատմագիտությունից, մշակութաբանությունից, աշխարհագրու-
թյունից և այլն։ Օրինակ՝ միջազգային տարածաշրջանագիտու-
թյունը սերտ առնչություններ ունի երկրագիտության հետ, որի 
օբյեկտն առանձին երկրներն են. այն զբաղվում է առանձին 
երկրների համալիր ուսումնասիրությամբ և դրանց համեմատու-
թյամբ։ Ակնհայտ են միջազգային տարածաշրջանագիտության 
առնչությունները նաև աշխարհաքաղաքականության ու քաղա-
քական աշխարհագրության հետ, որոնք համապատասխանա-
բար զբաղվում են աշխարհագրական գործոնների՝ միջազգային 
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համակարգում պետությունների քաղաքականության ու նրանց 
փոխհարաբերությունների վրա ազդեցության, քաղաքական 
երևույթների և գործընթացների տարածքային կազմակերպման 
ուսումնասիրությամբ (տե՛ս նաև Գծապատկեր 1)։ 

Այսպիսով՝ միջազգային տարածաշրջանագիտության օբյեկ-
տը միջազգային (աշխարհաքաղաքական կամ մակրոտարա-
ծաշրջան) տարածաշրջաններն են, ավելի կոնկրետ՝ ողջ աշխար-
հի ու դրա առանձին մասերի մասշտաբով տարածաշրջանային 
սոցիալական համակարգերի և փոխհարաբերությունների՝ ա-
ռարկայորեն (աշխարհագրորեն, պատմականորեն, աշխարհա-
քաղաքականորեն, քաղաքագիտորեն, մշակութաբանորեն և 
այլն) պայմանավորված համեմատաբար ամբողջական բազմա-
զանությունը [3, с. 37]։ Իսկ միջազգային տարածաշրջանագի-
տության առարկան այդ տարածաշրջանների սոցիալ-տնտեսա-
կան, պատմաքաղաքական, կրոնամշակութային, բնաշխարհագ-
րական զարգացումն է։ Այսինքն՝ միջազգային տարածաշրջանա-
գիտությունն ուսումնասիրում է տարածաշրջանի պետություննե-
րի փոխհարաբերությունները, նրանց տարածաշրջանային 
խմբավորումները, տարածաշրջանի ներքին գործընթացները, 
որևէ խնդրի տարածաշրջանային դրսևորումները, ինչպես նաև 
երկու և ավելի տարածաշրջանների փոխազդեցությունները՝ միջ-
տարածաշրջանայնության դրսևորումները։ 

Միջազգային տարածաշրջանագիտության զարգացման ար-
դյունքում ձևավորվել է ուսումնասիրությունների այդ ուղղության 
մի մեծ «ընտանիք», որը ներառում է ասիական, ամերիկյան, աֆ-
րիկյան, եվրոպական ուսումնասիրություններն իրենց բաղադրիչ-
ներով ու ենթաբաղադրիչներով, օրինակ՝ հայագիտությունը 
(անգլ.՝ Armenian studies, Armenology, ռուս.՝ арменистика, арме-
нология, арменоведение) կովկասագիտության (անգլ.՝ Caucasian 
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studies, Caucas(i)ology, ռուս.՝ кавказоведение, кавказиология), 
վերջինս՝ միջինարևելյան ուսումնասիրությունների (անգլ.՝ Middle 
Eastern studies , ռուս.՝ средневосточние исследования), իսկ դա 
էլ՝ ասիական ուսումնասիրությունների (կամ արևելագիտության) 
(անգլ.՝ Asian/Oriental studies , ռուս.՝ востоковедение, ориента-
листика) մաս։ 
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1.2. Միջազգային տարածաշրջանագիտության  
գործառույթները 

 
Ինչպես գիտական ճանաչողության յուրաքանչյուր ուղղու-

թյուն, միջազգային տարածաշրջանագիտությունը ևս ունի իր 
գործառույթները [4, с. 21], որոնցից մենք կարևորում ենք հե-
տևյալները․ 

 տեղեկատվական-լուսավորչական գործառույթը, որի 
նպատակը միջազգային այս կամ այն տարածաշրջանի 
մասին տվյալների հավաքումն է և դրա փոխանցումն օգ-
տագործողին՝ հետազոտողին, որոշումների ընդունման 
կենտրոններին, ինչպես նաև այդ տվյալների հանրայ-
նացման միջոցով մարդկանց ճանաչողական գիտելիք-
ներն այդ տարածաշրջանների մասին հարստացնելը, 

 գիտահետազոտական գործառույթը, որի նպատակը մի-
ջազգային տարածաշրջանի ներսում կամ դրան առնչվող 
գործընթացների, զարգացման միտումների, օրինաչա-
փությունների ու առանձնահատկությունների վերհանումն 
ու ուսումնասիրությունն է, 

 գործնական-կանխատեսողական գործառույթը, որի 
նպատակը միջազգային տարածաշրջանի մասին փաս-
տական ու հետազոտական տվյալների, տեղեկության մի-
ջոցով արդյունավետ քաղաքականության մշակմանն ա-
ջակցելն է։ 

 
ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 
1. Ինչո՞վ էր պայմանավորված միջազգային տարածա-

շրջանների նկատմամբ գիտական հետաքրքրության աճը գա-
ղութացման ու ապագաղութացման ժամանակաշրջաններում։ 
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2. Ինչո՞վ է պայմանավորված միջազգային տարածաշրջան-
ների գիտական ճանաչողության միջգիտակարգային մոտեցման 
անհրաժեշտությունը։ 

3. Ի՞նչ նշանակություն ունի միջազգային տարածաշրջանա-
գիտությունը սոցիալական (հասարակական) և հումանիտար գի-
տություններում։ 

4. Ինչպե՞ս կարող են փոխազդել միջազգային տարածա-
շրջանագիտությունն ու երկրագիտությունը: 

  
ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԵԼԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
Pitman L. (2015). Supporting Research in Area Studies. A 

guide for academic libraries. Chandos Publishing: “Waltham”, 111 
p., pp. 1-13. 

Барыгин И. (2009). Международное регионоведение: Учебник 
для вузов. Санкт-Петербург: «Питер», 384 с., с. 26-44, 88-94. 

Воскресенский А. (ред.) (2014). Мировое комплексное ре-
гионоведение: Учебник. Москва: «Магистр», 416 с., с. 42-79, 
368-383. 

Гладкий Ю., Чистобаев А. (2003). Регионоведение: Учеб-
ник. Москва: «Гардарики», 384 с., с. 31-32, 33-48. 

Иванова М. (2011). Введение в регионоведение: Учебное 
пособие. Томск: Томский политехнический университет, 175 с., с. 
16-30. 
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ԹԵՄԱ 2. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 
ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  
 
Այս թեմայի շրջանակում կանդրադառնանք միջազգային 

տարածաշրջանագիտության շրջանակում կիրառվող համագի-
տական, մասնագիտական, գիտակարգային և միջգիտակար-
գային այն մեթոդներին ու մեթոդական մոտեցումներին, ինչպի-
սիք են դիտարկման, նկարագրման, համեմատության, վիճա-
կագրության, մոդելավորման, քարտեզագրման, բովանդակային 
ու իրադարձային վերլուծության, փորձագիտական հարցազրույ-
ցի ու հարցման մեթոդները և համակարգային, խնդրային, 
պատմական, տարածքային, տիպաբանական, համալիր մոտե-
ցումները:  

Ցանկացած երևույթի գիտական ճանաչողություն հիմնված է 
այդ երևույթի ուսումնասիրության մեթոդի կամ դրանց համալիրի 
մշակման, ընտրության և կիրառման վրա։ Ժամանակի ընթաց-
քում գիտության տարբեր ճյուղեր ձևավորել ու զարգացրել են 
սեփական հասկացութային համակարգերը, մեթոդական մոտե-
ցումներն ու մեթոդները։ Բայց հանրային կյանքի բարդացման և 
դրա գիտական ճանաչողության մեծացող պահանջմունքի ար-
դյունքում ի հայտ են եկել ուսումնասիրության միջգիտակար-
գային ոլորտներ կամ ուղղություններ, որոնք չունեն մեթոդական 
սեփական գործիքակազմ և կիրառում են ինչպես համագիտա-
կան, այնպես էլ տարբեր գիտաճյուղերի մեթոդներն ու մեթոդա-
կան մոտեցումները։ Ինչպես նշեցինք, միջազգային տարածա-
շրջանագիտությունն ինքնուրույն գիտակարգ չէ և չունի մեթոդա-
կան սեփական գործիքակազմ։ Իր առջև դրված գիտական 
խնդիրները լուծելու համար միջազգային տարածաշրջանագի-
տությունը կիրառում է համագիտական, մասնագիտական, գի-
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տակարգային և միջգիտակարգային մեթոդների և մեթոդական 
մոտեցումների մեծ համալիր։ Համառոտ անդրադառնանք տա-
րածաշրջանագիտական գրականության [3, с. 95-122, 4, с. 144-
162, 5, с. 11-29, 6, 7, с. 12-39] մեջ առավել հաճախ հիշատակվող 
և կարևորվող մեթոդներին ու մոտեցումներին։ 

 
2.1. Միջազգային տարածաշրջանագիտության մեջ  

կիրառվող մոտեցումները 
 
Համակարգային մոտեցմամբ տարածաշրջանը դիտարկ-

վում է որպես համակարգ (և միջազգային-գլոբալ համակարգի 
ենթահամակարգ), որին բնորոշ են համակարգի բոլոր հատկա-
նիշները՝ կառուցվածքային տարրերն ու դրանց կապերը (պետու-
թյուններ, տարածաշրջանային միջպետական և ոչ պետական 
կազմակերպություններ, շարժումներ, կազմակերպված ոչ պե-
տական խմբավորումներ, այդ բոլորի միջև փոխհարաբերու-
թյուններ, դրանք կարգավորող նորմեր և այլն), ներքին (ներտա-
րածաշրջանային) և արտաքին (արտարածաշրջանային կամ գլո-
բալ) միջավայրերն ու դրանց փոխազդեցությունները և այլն։  

Համակարգային մոտեցմանը սերտորեն առնչվում են կա-
ռուցվածքային (ուշադրության կենտրոնացումը համակարգի 
կառուցվածքային տարրերի միջև կապերի, փոխազդեցություն-
ների վրա) և գործառութային (ուշադրության կենտրոնացումը 
համակարգի ու դրա կառուցվածքային տարրերի՝ ներքին ու ար-
տաքին միջավայրում գործառնության վրա) մոտեցումները։ 

Համակարգային մոտեցմանը կապված է նաև տարած-
քային մոտեցումը, որի շրջանակում տարածաշրջանը ներկա-
յացվում է որպես մարդ-հասարակություն-բնություն փոխազդե-
ցության տարածական կազմակերպում սահմանազատված և 
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բաղադրատարրերի ու գործընթացների որոշակի ամբողջակա-
նություն ունեցող տարածքում։ 

Խնդրային մոտեցմամբ ուսումնասիրվում են տվյալ տարա-
ծաշրջանին (կամ դրա բոլոր երկրներին), տարածաշրջանի 
կոնկրետ տիպի պետություններին բնորոշ կամ անհատական 
(միայն մեկ պետությանը բնորոշ) խնդիրները՝ դրանց պատճառ-
ները, նպաստող գործոնները, զարգացումը, ազդեցությունը 
տվյալ երկր(ներ)ի կամ ընդհանրապես տարածաշրջանի վրա։ 

Պատմական մոտեցմամբ տարածաշրջանը դիտարկվում է 
որպես տարածաժամանակային միավոր՝ վերհանելով տարա-
ծաշրջանի, տարածաշրջանային այս կամ այն գործընթացի, 
խնդրի ձևավորումն ու զարգացումը, դրանց պատմական համա-
տեքստը, զարգացման հանգուցային շրջափուլերը, օրինաչափու-
թյուններն ու միտումները թե՛ ընդհանրապես, թե՛ պատմական 
առանձին շրջափուլերում։ 

Տարածաշրջանագիտության մեջ տիպաբանական մոտեց-
ման կիրառումը ենթադրում է ուսումնասիրության օբյեկտի՝ տա-
րածաշրջանների խմբավորում դրանց որակական ընդհանրաց-
ված հատկանիշների հիման վրա, իսկ դասակարգման մոտե-
ցումը՝ տարածաշրջանների խմբավորում դրանց քանակական 
հատկանիշների հիման վրա։ Այս մոտեցումների կիրառումը 
նշանակալիորեն դյուրացնում է տարածաշրջանների հատկա-
պես համեմատական ուսումնասիրությունը՝ թույլ տալով բացա-
հայտել դրանց ընդհանրություններն ու տարբերությունները, 
զարգացման օրինաչափություններն ու առանձնահատկություն-
ները։ 

Եթե վերը նշված մոտեցումները վերաբերում են ուսումնա-
սիրության օբյեկտին և/կամ առարկային, ապա համալիր (միջ-
գիտակարգային) մոտեցումը առնչվում է թե՛ դրանց՝ ենթադրե-
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լով օբյեկտի համակողմանի ուսումնասիրություն, թե՛ ուսումնա-
սիրության մեթոդներին՝ ենթադրելով տարածաշրջանների ու-
սումնասիրության համար համագիտական, մասնագիտական ու 
գիտակարգային տարբեր մեթոդների համաժամանակյա կիրա-
ռում։ 

Որպես մեթոդական մոտեցումներ՝ միջազգային տարածա-
շրջանագիտության մեջ կիրառվում են նաև միջազգային հարա-
բերությունների տեսությունները։ 

 
2.2. Միջազգային տարածաշրջանագիտության մեջ  

կիրառվող մեթոդները 
 
Դիտարկման մեթոդը կիրառվում է օբյեկտի անմիջական ու-

սումնասիրության համար՝ հիմնվելով անհատական ընկալման 
վրա։ Այս մեթոդի բացառիկ արժեքավորությունն այն է, որ դրա 
միջոցով հետազոտողը չմիջնորդավորված ձևով ստանում է 
տվյալներ օբյեկտի ու դրա հատկանիշների մասին, իսկ հարաբե-
րական թերությունն այն է, որ այս միջոցով տեղեկություն ստա-
նալու դեպքում խիստ մեծ է սուբյեկտիվ գործոնների ազդեցու-
թյան հավանականությունը՝ պայմանավորված հետազոտողի 
գաղափարական ու արժեքային նախընտրություններով, կողմնո-
րոշումներով, ինչպես նաև դիտարկման միջոցների անկատա-
րությամբ։ 

Նկարագրման մեթոդը կիրառվում է սեփական կամ այլ հե-
տազոտության արդյունքները գիտական ձևակերպումներով 
ընդհանրացնելու, ամփոփելու ժամանակ՝ քննվող խնդիրը նրա 
առավել կարևոր հատկանիշների հիման վրա բնութագրելու 
նպատակով։ 
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Համեմատության մեթոդը կիրառվում է, օրինակ, երկու և 
ավելի տարածաշրջաններ կամ միևնույն տարածաշրջանը ժա-
մանակային տարբեր միջակայքերում համեմատելիս՝ նպատակ 
ունենալով վերհանել դրանց ընդհանրություններն ու տարբերու-
թյունները տարածական, ժամանակային կամ տարածաժամա-
նակային դիտանկյուններից։ Ինչպես բոլոր մեթոդները, համե-
մատությունը ևս պահանջում է ուսումնասիրության ընթացքում 
որոշակի կանոնների պահպանում. 

ա. որակական ընդհանրությունները բացահայտելը պետք է 
նախորդի քանակական տարբերությունների վերհանելուն,  

բ. երևույթները պետք է նախևառաջ համեմատել ըստ առա-
վել նշանակալի հատկանիշների,  

գ. համեմատության ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել 
և վերլուծել համեմատվող օբյեկտների գործառնման ու զարգաց-
ման օբյեկտիվ պայմանները։ 

Նախնական տվյալների հավաքման, մշակման և վերլուծու-
թյան քանակական մեթոդներից միջազգային տարածաշրջանա-
գիտության մեջ լայնորեն կիրառվում են սոցիալ-տնտեսական և 
մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները։ Դրանցից 
սոցիալ-տնտեսականը կիրառվում է նախևառաջ տարածաշրջա-
նի կամ երկրների մասշտաբով սոցիալական, տնտեսական և այլ 
երևույթների ու գործընթացների ուսումնասիրության, իսկ մաթե-
մատիկականը՝ վիճակագրական վերլուծության արդյունքների 
ճշգրտությունն ու հուսալիությունը գնահատելու համար։ 

Մոդելավորման մեթոդը ենթադրում է օբյեկտի հետազո-
տում դրա մոդելի հիման վրա։ Մոդելավորումն իրականացվում է 
երեք փուլով՝  

ա. ուսումնասիրվող օբյեկտի հիմնարար հատկանիշների հի-
ման վրա դրա մոդելի կառուցում,  
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բ. մոդելի ուսումնասիրություն,  
գ. ստացված արդյունքների տեղափոխում օբյեկտի վրա։  
Ներկայումս, կապված համակարգչայնացման տարածման և 

գիտության տեսականացման զարգացման հետ, մաթեմատիկա-
կան մոդելավորումն իր տեղը զիջել է մոդելավորման վերացա-
կան, համարժեքային և նմանակման տեսակներին։ Այս մեթոդը, 
ակնհայտ օգտակարությանը զուգահեռ, ունի նաև թերություն-
ներ։ Օրինակ՝ մի կողմից, տարածաշրջանային համակարգի մո-
դելը պետք է արտացոլի դրա ներքին գործընթացների ու 
երևույթների փոխազդեցությունների բարդ ամբողջությունը, 
մյուս կողմից, որպեսզի մոդելը լինի պարզ ու հասկանալի դրա 
հիման վրա որոշում ընդունողների համար, այն անհրաժեշտա-
բար պետք է պարզեցվի՝ վերացականացվի, ինչն էլ հղի է սխալ 
արդյունքների հավանականությամբ։  

Տարածաշրջանագիտության մեջ աշխարհագրությունից փո-
խառնված մեթոդներից է քարտեզագրումը՝ քարտեզի հիման 
վրա տարածաշրջանի ֆիզիկաաշխարհագրական, տնտեսաաշ-
խարհագրական, սոցիալ-աշխարհագրական և քաղաքաաշխար-
հագրական գործընթացների ու երևույթների ուսումնասիրությու-
նը։ Քարտեզը հետազոտողի տեսողական հնարավորություն է 
տալիս ամբողջական ու մանրամասնված պատկերացում կազմե-
լու ուսումնասիրվող տարածաշրջանի այս կամ այն հատկանիշի 
օրինաչափությունների մասին։ 

Հասարակական գիտությունների մեթոդներից տարածա-
շրջանագիտության մեջ լայնորեն կիրառվում են բովանդակային, 
իրադարձային ու իրավիճակային վերլուծության, ճանաչողական 
քարտավորման, փորձագիտական և հանրային հարցման մե-
թոդները։ Բովանդակային վերլուծության մեթոդը կիրառվում է 
տեքստային և հաղորդակցության նյութերի (օրինակ՝ նորմատի–
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իրավական ակտերի, ԶԼՄ հրապարակումների, հայտարարու-
թյունների, ծրագրերի, ձայնագրությունների, տեսաձայնագրու-
թյունների, արխիվային նյութերի, նամակների, հուշերի) քանա-
կական և որակական ուսումնասիրության համար։ Հետազոտ-
վող նյութի բովանդակության մեջ այս կամ այն բառի, բառակա-
պակցության, մտքի կրկնվելու հաճախակիության վերհանումը 
հնարավորություն է տալիս բացահայտելու, օրինակ, այդ նյութի 
քաղաքական ուղղվածությունը, հասարակական-քաղաքական 
կյանքի հրատապ խնդիրները, քաղաքական հայացքների էվո-
լյուցիան և այլն։ 

Իրադարձային վերլուծության մեթոդը կիրառելի է հրապա-
րակային այնպիսի տեղեկության մշակման ժամանակ, որը ցույց 
է տալիս, թե ով երբ և ինչ է ասում կամ անում ում կամ ինչի 
նկատմամբ։ Վերլուծության նյութ են ծառայում ԶԼՄ-ների և պաշ-
տոնական հրապարակումներն այս կամ այն իրադարձության 
մասին։ Վիճակագրական այս մեթոդի օգնությամբ կարելի է 
ցույց տալ քաղաքականության սուբյեկտների փոխազդեցություն-
ների ու հաղորդակցությունների քանակական բնութագրիչները, 
կազմել դրանց կորելյացիաները, իրադարձությունների կամ 
սուբյեկտների գործողությունների կարևորության դիագրամ՝ ըն-
թացիկ քաղաքական գործընթացի մատրից։ 

Իրադարձայինին սերտորեն կապված է իրավիճակային 
վերլուծության մեթոդը, որը կիրառվում է ոչ թե կոնկրետ իրա-
դարձության, այլ տվյալ պահին առկա իրավիճակի վերլուծու-
թյան համար, հիմք է ծառայում կոնկրետ պայմանների առկայու-
թյան դեպքում կանխատեսումների ու ռազմավարությունների 
մշակման համար։ 

Ճանաչողական քարտավորման մեթոդն իր հերթին թույլ է 
տալիս ելույթների, հայտարարությունների հիման վրա վերհա-
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նել, թե ինչպես է այս կամ այն գործիչն ընկալում տվյալ իրադար-
ձությունը կամ իրավիճակը, նրա դատողության կառուցվածքը 
(ի՞նչն է ինչին նպաստում կամ խոչընդոտում, ինչի՞ արդյունք է և 
այլն), մտադրությունները՝ բացահայտելով նրա կողմից որոշում-
ների ընդունման վրա ազդող հավանական գործոնները։ 

Փորձագիտական հարցումները հաճախ կիրառվում են հե-
տազոտվող խնդրի մասին տվյալների սակավության կամ հետա-
զոտության ժամանակի սղության դեպքում՝ նպատակ ունենալով 
այդ խնդրի իմացության հարցում բարձր որակավորում և հեղի-
նակություն ունեցող անձանցից ստացած տեղեկության, կարծի-
քի, գնահատականի միջոցով համեմատաբար կարճ ժամանա-
կամիջոցում լրացնել «տեղեկատվական բացը»։ Այս տեսակի 
հարցումներն իրականացվում են անհատական կամ խմբային, 
մեկանգամյա կամ փուլային, հարցազրուցի կամ հարցաթերթի 
լրացման միջոցով։ 

Հանրային (զանգվածային) հարցման մեթոդը կիրառվում է 
կոնկրետ իրավիճակի կամ իրադարձության մասին հանրային 
կարծիքը տվյալ պահին կամ դրա փոփոխությունները ժամանա-
կային կտրվածքով վերհանելու համար։ Միջազգային տարա-
ծաշրջանագիտության մեջ հանրային հարցումները կիրառվում 
են ինչպես կոկրետ խնդրի, իրադարձության, իրավիճակի մասին 
որևէ մի պետության բնակչության կարծիքը վերհանելու, այնպես 
էլ երկու և ավելի պետությունների բնակիչների կարծիքը համադ-
րաբար վերլուծելու համար։ 

 
ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 
1. Ի՞նչ առավելություն և թերություն ունի միջազգային տա-

րածաշրջանագիտության մեթոդական զինանոցի միջգիտակար-
գային բնույթը: 
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2. Միջգիտակարգային մեթոդական մոտեցմամբ իրակա-
նացված տարածաշրջանագիտական ի՞նչ ուսումնասիրություն-
ներ կարող եք նշել։ Ինչպե՞ս է միջգիտակարգայնությունն ազդել 
վերլուծության ու դրա արդյունքների վրա։ 
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ԹԵՄԱ 3. ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ԱՐԴԻ  
ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏԻՊԱԲԱՆՄԱՆ  

ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ 
 
Այս թեմայի շրջանակում անդրադարձ է կատարվում հա-

մաշխարհային տարածության տարածաշրջանային բաժանմա-
նը, տարածաշրջանի արդի բնորոշումներին, դրանց հիմքում ըն-
կած մոտեցումներին, ինչպես նաև միջազգային տարածաշրջան-
ների տեսակներին, դրանց տիպաբանման հիմքում ընկած մո-
տեցումներին ու սկզբունքներին։ 

 
3.1. Տարածաշրջանի մեկնաբանությունները 

 
Մասնագիտական գրականության մեջ չկա տարածաշրջանի 

համընդհանուր բնորոշում։ Տարածաշրջանի բնորոշման համար 
տարբեր գիտաճյուղերում կիրառվում են տարբեր մոտեցումներ. 

 վարչատարածքային (վարչաքաղաքական, իրավական) 
մոտեցմամբ տարածաշրջանը պետության տարածքային-
կառուցվածքային միավոր է, որի սահմանները որոշվում 
են իրավական ակտերով, և բոլորովին պարտադիր չէ, որ 
հաշվի առնեն տվյալ տարածքի բնաշխարհագրական, 
պատմաքաղաքական, սոցիալ-մշակութային առանձնա-
հատկությունները, 

 փիլիսոփայական մոտեցմամբ տարածաշրջանն ինքնու-
րույն «աշխարհ» է, որին բնորոշ են ինքնատիպ մտածո-
ղությունը, աշխարհայացքը, ավանդույթները, 

 պատմական մոտեցումը շեշտադրում է տվյալ տարածքի 
պատմաքաղաքական ու պատմամշակութային զարգաց-
ման առանձնահատկությունները, 
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 տնտեսական մոտեցումը շեշտադրում է տվյալ տարած-
քում արտադրական վառ արտահայտված մասնագի-
տացվածությունն ու տնտեսվարման ընդհանրություննե-
րը, 

 և եթե աշխարհագրական մոտեցումը հիմք է ընդունում 
ֆիզիկաաշխարհագրական և բնակլիմայական միջավայ-
րի միատարրությունը, ապա աշխարհաքաղաքական մո-
տեցումը՝ կոնկրետ տարածքի վրա պետությունների աշ-
խարհագրական հարևանությունը, նրանց սոցիալ-տնտե-
սական, սոցիալ-մշակութային, պատմաքաղաքական 
սերտ փոխկապվածությունը, որոնց պատճառով այդ պե-
տությունները շատ ավելի կապված են միմյանց, քան այդ 
տարածքից դուրս գտնվող պետությունների հետ։ 

Մասնագիտական գրականության մեջ հանդիպում են նաև 
տարածաշրջանի բնորոշման համակցված մոտեցումներ, օրի-
նակ՝ տարածաշրջանը պատմականորեն զարգացած տարած-
քային հանրույթ է, որն ունի ֆիզիկական բովանդակություն, սո-
ցիալ-տնտեսական, քաղաքական և մշակութային միջավայր, 
ինչպես նաև այլ տարածաշրջաններից և տարածքային այլ միա-
վորներից տարբերվող տարածական կառուցվածք [1, с. 34]։ 

Այսպիսով՝ ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանը տարածք 
է, որն իր հիմնարար հատկանիշներով տարբերվում է այլ տա-
րածքներից, առանձնանում է բաղադրատարրերի փոխկապա-
կցվածությամբ ու ամբողջականությամբ, որն այդ տարածքի օրի-
նաչափ զարգացման արդյունք է։ 

Ինչպես կարծում են Հարմ դե Բլիջը և Փիթեր Մյուլերը, 
տարածաշրջանները գիտական կառուցակարգեր են, որոնք թույլ 
են տալիս մարդկանց անել տարածական ընդհանրացումներ, և 
դրանք հիմնված են արհեստական՝ մարդու կողմից սահմանված 
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չափանիշների վրա։ Որպես բոլոր տարածաշրջանների համար 
ընդհանրական չափանիշներ՝ նրանք նշում են տարածքը, սահ-
մանները, տեղադրությունը, միատարրությունը, փոխկապա-
կցվածությունը։ Տարածքը երկրագնդի վրա այդ տարածաշրջա-
նի զբաղեցրած մակերեսն է՝ իր ցամաքային, ջրային ու օդային 
բաղադրիչներով։ Տարածաշրջանի սահմանները շատ հաճախ 
գծում է բնությունը (լեռնաշղթաներ, գետեր, ծովեր և այլն), իսկ 
երբեմն, երբ այդ սահմաններն ակնհայտ չեն, մարդն (մասնագե-
տը) ինքն է դրանք «գծում»՝ հիմք ընդունելով հենց այդ նպատա-
կով սահմանված որևէ չափանիշ։ Տարածաշրջանի տեղորոշման 
համար կա՛մ կիրառվում են աշխարհագրական կոորդինատները 
(բացարձակ տեղադրություն)՝ Ամազոնի ավազան, Հնդկաչին, 
կա՛մ տվյալ տարածաշրջանի տեղադրությունն այլ տարածա-
շրջանների համեմատությամբ (հարաբերական տեղադրություն)՝ 
Արևելյան Եվրոպա, Հասարակածային Աֆրիկա։ Բոլոր տարա-
ծաշրջաններին բնութագրական են մարդկային (օրինակ՝ մշա-
կութային) կամ ֆիզիկական (օրինակ՝ բնական) որոշակի միա-
տարրությունը, համասեռությունը։ Եթե տարածաշրջանն աչքի է 
ընկնում ներքին ակնհայտ համասեռությամբ, ապա մենք գործ 
ունենք ձևային տարածաշրջանի հետ։ Իսկ եթե տարածաշրջանը 
ձևավորվում է քաղաքակենտրոն փոխազդեցությունների շնոր-
հիվ, ապա մենք գործ ունենք գործառութային տարածաշրջանի 
հետ, որն ունի իր միջուկը և ծայրամասը [2, p. 9]։ 

Որոշ հեղինակներ տարածաշրջանի բնորոշման հատկանիշ-
ներից կարևորում են 1․ աշխարհագրորեն մոտ գտնվող կամ սո-
ցիոմշակութային միևնույն տարածության մաս կազմող 2. երկու-
սից ավելի պետությունների առկայությունը, 3․ որոնց միջև 
տնտեսական, քաղաքական, մշակութային և այլ փոխազդեցու-
թյունների ծավալը գերազանցում է դրանց՝ արտաքին աշխարհի 
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հետ փոխազդեցությունների ծավալին։ 4․ Տարածաշրջանն ունի 
սեփական «տարածաշրջանային նախագիծ»՝ տարածաշրջանի 
զարգացման երկարաժամկետ ծրագիր, որը նախատեսում է 
տարածաշրջանային ամբողջականության պաշտպանություն և 
ամրապնդում [3, с. 36-37]։ 

 
3.2. Տարածաշրջանների տիպաբանման մոտեցումները 

 
Մասնագիտական գրականության մեջ հանդիպում են տա-

րածաշրջանների տիպաբանական մի քանի տասնյակ մոտե-
ցումներ, որոնցից յուրաքանչյուրի հիմքում ընկած են տարբեր 
սկզբունքներ ու չափանիշներ։ Տարածաշրջանների տիպաբանա-
կան մոտեցումները հաճախ բաժանում են երեք խմբի [1, с. 22-
23, 4, с. 9]. 

 պարզ մոտեցման հիմքում տարածաշրջանի որևէ մեկ 
հատկանիշ է, օրինակ՝ բնաշխարհագրական որևէ մի 
առանձնահատկություն կամ տնտեսական մասնագի-
տացման որևէ մի ոլորտ, 

 բարդ մոտեցման հիմքում տարածաշրջանի մի քանի 
(օրինակ՝ բնաշխարհագրական) փոխկապակցված հատ-
կանիշներ են, 

 համալիր մոտեցման հիմքում տվյալ տարածքում մարդ-
կային կենսագործունեության գրեթե բոլոր ոլորտներին 
առնչվող հատկանիշներն են։ Այդպիսին են, օրինակ, 
պատմամշակութային տարածաշրջանները, որոնց տի-
պաբանման հիմքում համակցված են բնական ու սոցիա-
լական հատկանիշները։ 

Որոշ հեղինակներ էլ [1, с. 23] բոլոր տարածաշրջանները 
բաժանում են երկու խմբի․ 
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 միատարր կամ համասեռ, որոնք առանձնանում են 
նրանց բնորոշ միակ հատկանիշով կամ հատկանիշների 
համախմբով, ինչպես, օրինակ, կլիմայական տարածա-
շրջանները, 

 հանգուցային կամ գործառութային, որոնք առանձնանում 
են մեկ կետից տարածվող կամ մեկ կետում կուտակվող 
նյութական, հոգևոր կամ տեղեկութային հոսքերով։ Բնա-
կան հանգուցային տարածաշրջանի օրինակ է գետի ա-
վազանն իր վերգետնյա ու ստորգետնյա ջրահավաք հա-
մալիրով, իսկ սոցիալ-տնտեսական հանգուցային տարա-
ծաշրջաններ են վարչական շրջանները, արդյունաբերա-
կան կենտրոնների արտադրանքի սպառման ու հում-
քային գոտիները։ 

 Ջոզեֆ Հոբսն իր հերթին առանձնացնում է տարածաշրջա-
նի երեք տեսակ [5, p. 5]․ 

1. ձևային (համասեռ, միատարր), երբ դրա ողջ բնակչու-
թյունն ունի միևնույն բնութագրիչը կամ բնութագրիչների ամբող-
ջությունը։ Դրա վառ օրինակ հեղինակը համարում է վարչաքա-
ղաքական միավորները (պետությունը կամ վարչատարածքային 
միավորը), որոնց սահմանները հստակորեն որոշված ու քարտե-
զագրված են, 

2. գործառութային (հանգուցային), որը կենսագործունեու-
թյան որևէ ոլորտի վրա շեշտադրմամբ (հաճախ՝ տնտեսական) 
տարածական միավոր է։ Դրա կենտրոնում ակտիվության այդ 
ձևը շատ ինտենսիվ է, մինչդեռ դեպի ծայրամաս այդ ակտիվու-
թյան կարևորությունն ու ինտենսիվությունը նվազում են, 

3. տեղային (երևակայական, կենցաղային) տարածաշրջա-
նը գոյություն ունի մեծ թվով մարդկանց գիտակցության մեջ, ան-
գամ կարող է կարևոր լինել, օրինակ, մշակութային ինքնության 
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կամ տնտեսվարման հարցերում, բայց անպայմանորեն չունի 
պաշտոնական կամ հստակ սահմաններ։ Այսպիսի տարածա-
շրջանները ձևավորվում են մարդկանց կամ մշակութային հան-
րույթների կողմից, ծառայում տարածքի տեղորոշման կամ տա-
րածաշրջանային ինքնության ձևավորման գործին՝ օգնելով մեր 
աշխարհաճանաչողությանը։ 

Կիրառելով տիպաբանական տարբեր չափանիշներ (հատ-
կանիշներ)՝ Ալեքսեյ Վոսկրեսենսկին և մի շարք այլ հեղինակ-
ներ առանձնացնում են (միջազգային) տարածաշրջանների միա-
ժամանակ մի քանի տիպեր [6, с. 139-142, 7]: 

1. Աշխարհագրական, որոնց առանձնացման հիմքում ֆի-
զիկաաշխարհագրական հատկանիշներն են մայրցամաքներ ու 
աշխարհամասեր ձևավորող տեկտոնական սալերը, լեռնազանգ-
վածները և այլն։ Այդպիսի հատկանիշներով առանձնացվող 
մակրոտարածաշրջաններ են Ասիան, Աֆրիկան, Ամերիկան, Եվ-
րոպան, Ավստրալիա-Օվկիանիան, որոնք բաժանվում են աշ-
խարհագրական մեզոտարածաշրջանների՝ Կենտրոնական, Հյու-
սիսային և Հարավային Ամերիկա, Արևմտյան, Հյուսիսային, Հա-
րավային և Արևելյան Եվրոպա, Ավստրալիա և Նոր Զելանդիա, 
Հյուսիսարևելյան, Հարավարևելյան, Հարավային, Արևմտյան և 
Կենտրոնական Ասիա, Հյուսիսային (արաբական) Աֆրիկա և Են-
թասահարյան Աֆրիկա, Միկրոնեզիա, Պոլինեզիա, Մելանեզիա։ 
Վերջիններս իրենց հերթին բաժանվում են ենթատարածա-
շրջանների՝ Սկանդինավիան, Կարիբյան ավազանը, Միջերկրծո-
վյան ավազանը, Իբերական թերակղզին, Մերձավոր ու Միջին 
Արևելքը և այլն: 

2. Պատմամշակութային, որը հիմնված է պատմամշակու-
թային հատկանիշների՝ ընդհանուր պատմության, ընդհանուր 
լեզվի ու մշակութային պատկանելության, ընդհանուր էթնոսի և 
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ընդհանուր ծագման վրա։ Այս չափանիշով առանձնացվող մակ-
րոտարածաշրջաններն են չինականը (ՉԺՀ-ն և Չինաստանի 
Հանրապետությունը), կորեականը, վիետնամականը (Վիետնա-
մը, Լաոսը, Կամբոջան), հնդկականը (Հնդկաստանը, Նեպալը, 
Բութանը, Շրի-Լանկան, Բանգլադեշը), հնդիրանականը (Պա-
կիստանը, Աֆղանստանը, Իրանը, Տաջիկստանը), թյուրքականը 
(Թուրքիան, Ադրբեջանը, Թուրքմենստանը, Ղազախստանը, 
Ղրղզստանը, Ուզբեկստանը), արաբականը (Հյուսիսային Աֆրի-
կայի, Լևանտի և Արաբական թերակղզու պետությունները), ռու-
սականը (ՌԴ-ն, Ուկրանինան, Բելառուսը), եվրոպականը (արև-
մտաեվրոպական և արևելաեվրոպական երկրները)։ Դրանք բա-
ժանվում են մեզոտարածաշրջանների՝ Ֆիննոսկանդիա (Իսլան-
դիա, Նորվեգիա, Շվեդիա, Ֆինլանդիա, Դանիա), Մերձբալթի-
կա (Լատվիա, Լիտվա, Էստոնիա, երբեմն՝ նաև Լեհաստան), 
Բալկաններ (Սլովենիա, Խորվաթիա, Բոսնիա-Հերցեգովինան, 
Սերբիա, Չեռնոգորիա, Բուլղարիա, Հունաստան), Բենիլյուքս 
(Բելգիա, Նիդերլանդներ և Լյուքսեմբուրգ), Կենտրոնական Եվ-
րոպա (Ավստրիա, Չեխիա, Հունգարիա, Սլովակիա, Ռումինիա) 
և այլն։ Հյուսիսամերիկյան և լատինաամերիկյան, աֆրիկյան 
տարածաշրջանները աշխարհաքաղաքական ավանդույթների, 
ինտեգրման ձգտման, էթնոլեզվական, էթնոմշակութային ու էթ-
նոհոգեբանական միասնության շնորհիվ միավորվում են տարա-
ծաշրջանային հանրույթների մեջ։ Եվ եթե Հյուսիսային Ամերի-
կան բաժանվում է անգլախոս (ԱՄՆ, «մնացած Կանադա») և 
ֆրասախոս (Կանադայի Քվեբեկ նահանգը) Ամերիկաների, ա-
պա Լատինաամերիկյան մակրոտարածաշրջանը բաժանվում է 
մի քանի տարածաշրջանների՝ Կարիբյան ավազան (Մեծ և Փոքր 
Անթիլյան կղզիներ), Կենտրոնական Ամերիկա (Մեքսիկա, Բելիզ, 
Նիկարագուա, Կոստա Ռիկա, Պանամա, Սալվադոր, Գվատե-
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մալա, Հոնդուրաս), Հարավային Ամերիկա (չտարանջատելով 
պորտուգալախոս Բրազիլիան իսպանախոս Ամերիկայից)։ Շատ 
ավելի խրթին է Աֆրիկայի բաժանումը տարածաշրջանների։ 
Պայմանականորեն այն բաժանվում է արաբական և ոչ արաբա-
կան Աֆրիկաների (Արևադարձային Աֆրիկա, Ենթասահարյան 
Աֆրիկա, «Սև Աֆրիկա»)։ 

3. Կրոնամշակութային (քաղաքակրթական), որի հիմքում 
պատմական զարգացման, աշխարհագրական դիրքի (մեծ մա-
սամբ), ինչպես նաև բնական ու աշխատանքային ռեսուրսների, 
տնտեսվարման մասնագիտացման (պակաս չափով) ընդհանրու-
թյուններն են։ Այդ չափանիշով առանձնացվող տարածաշրջան-
ներն են կոնֆուցիա-բուդդիստականը, հինդուիստականը, մու-
սուլմանականը, ուղղափառ-քրիստոնեականը, արևմտաքրիստո-
նեականը, լատինաամերիկյանը, աֆրիկյանը, խաղաղօվկիանո-
սյանը (կամ ճապոնականը)։ Հեղինակները նկատում են, որ 
մակրոտարածաշրջանների բաժանումը մշակութաքաղաքա-
կրթական ցուցիչների հիման վրա, ի տարբերություն նախորդ 
երկու տիպաբանությունների, պակաս կայուն ու հաստատուն է։ 

4. Միջազգային-քաղաքական, որի հիմքում տվյալ տարած-
քում տարածաշրջանային միջազգային-իրավական ռեժիմի (մի-
ջազգային տնտեսական, քաղաքական կամ ռազմական կազմա-
կերպության) առկայությունն է։ Այդպիսի չափանիշով առանձ-
նացվում են, օրինակ, ՆԱՏՕ-ի, ԱՍԵԱՆ-ի, ԵՄ-ի, ՄԵՐԿՈՍՈՒՐ-
ի, ԱՄԿ-ի, ԱՊՀ-ի տարածք-տարածաշրջանները։ 

5. Աշխարհատնտեսական և աշխարհաքաղաքական, 
որոնք ձևավորվում են դրանց մաս կազմող պետությունների 
տնտեսաքաղաքական և ռազմաքաղաքական տևական փոխ-
գործակցության, ինչպես նաև նույնքան տևական պատմական 
հակամարտությունների և վեճերի արդյունքում։ Այդ չափանիշնե-
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րով առանձնացվող աշխարհաքաղաքական մակրոտարածա-
շրջաններից են Հյուսիսային Ամերիկան (ԱՄՆ անվիճելի առաջ-
նորդությամբ), Արևմտյան Եվրոպան (տարածաշրջանային տե-
րությունների համույթ), Արևելյան Ասիան (որտեղ առաջնորդու-
թյան համար մրցակցում են ՉԺՀ-ն և Ճապոնիան), Հարավային 
Ասիան (որտեղ գերակայում է Հնդկաստանը), Իսլամական «կի-
սալուսինը» (որում հաճախ ներառում են նաև Միջին Ասիայի պե-
տությունները), հետխորհրդային պետությունների «եվրասիա-
կան փունջը» և այլն։ Աշխարհատնտեսական մակրոտարածա-
շրջաններից են ամերիկյանը, եվրոպականը, Ասիա-խաղաղօվ-
կիանոսյանը, Հարավարևելյան Ասիան, Հարավային Ամերիկան, 
այդպիսի տարածաշրջանի վերածվելու միտում նկատվում է ա-
րաբական Մաղրիբում, Պարսից ծոցում, հետխորհրդային տա-
րածքում և այլուր։ 

Բյորն Հեթնեն [8, pp. 277-278] իր հերթին, ըստ միջազ-
գային համակարգում զբաղեցրած դիրքի, մաս կազմող պետու-
թյունների քաղաքական կայունության, տնտեսական զարգաց-
վածության և այդ պետությունների միջև փոխազդեցության, ա-
ռանձնացնում է մակրոտարածաշրջանի երեք տեսակ` հանգու-
ցային (միջուկ), միջանկյալ և ծայրամասային: 

1. Հանգուցային տարածաշրջանները (Եռյակը՝ Եվրոպան, 
Հյուսիսային Ամերիկան և Արևելյան Եվրոպան), ըստ հեղինակի, 
քաղաքականապես կայուն են, տնտեսապես զարգացած և նշա-
նակալի ազդեցություն ունեն համաշխարհային քաղաքատնտե-
սության վրա։ Դրանց տարբերությունն այն է, որ, ի տարբերու-
թյուն մյուս երկուսի, Եվրոպան բարձր մակարդակի ինստիտու-
ցիոնալացված է (ԵՄ), Հյուսիսային Ամերիկան քիչ թե շատ ինս-
տիտուցիոնալացված է ՆԱՖԹԱ-ի տեսքով, իսկ Արևելյան Ա-
սիան նշանակալիորեն զիջում է մյուս երկուսին ինստիտուցիո-
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նալացվածության հարցում, և այստեղ պահպանվում է տարա-
ծաշրջանային գերակայության համար կոշտ մրցակցությունը։ 

2. Միջանկյալ տարածաշրջանները (Հարավարևելյան Ասի-
ան՝ ԱՍԵԱՆ-ի, Լատինական Ամերիկան՝ ՄԵՐԿՈՍՈՒՐ-ի տես-
քով) կախված են հանգուցայիններից, փորձում են նմանակել 
դրանց և ձգտում են ներառվել դրանցում, երբ ապահովեն տն-
տեսական ու քաղաքական համապատասխան պայմաններ։ 
Հանգուցային տարածաշրջանները հաճախ խրախուսում են մի-
ջանկյալների զարգացումը՝ հետագայում իրենց կառուցվածքում 
դրանց ներառելու նպատակով, սակայն երբեմն միջանկյալները 
հանգուցայինների համար տնտեսական պոտենցիալ մրցակից-
ներ են։ 

3. Ծայրամասային տարածաշրջանները (Հարավային Ասի-
ան՝ ՍԱԱՌԿ, Աֆրիկան՝ ՍԱԴԿ, հետխորհրդային տարածքը՝ 
ԱՊՀ տեսքով, Միջին Արևելքը) քաղաքականապես անկայուն են, 
տնտեսապես թերզարգացած։ Դրանց ինքնակազմակերպմանը 
խոչընդոտում են ներտարածաշրջանային հակամարտություննե-
րը։ Համաշխարհային գործընթացների վերահսկման նպատա-
կով հանգուցային տարածաշրջանները հաճախ են միջամտում 
ծայրամասայինների ներտարածաշրջանային գործընթացներին։ 
Հատկանշական է, որ Հարավային Ասիայում և Աֆրիկայում ներ-
կայումս նկատվում են կայունացման ու ինքնակազմակերպման 
միտումներ, որոնք կարող են բարձրացնել այդ տարածաշրջան-
ների կարգավիճակը համաշխարհային քաղաքականության մեջ։ 
Այդպիսի ձգտում ունի նաև Ռուսաստանը, որը ներկայումս փոր-
ձում է իր շուրջը համախմբել հետխորհրդային տարածքը։ 

Կախված նրանից, թե տվյալ տարածքը որքանով է «տարա-
ծաշրջանայնացված», այսինքն՝ որքանով են դրանում դրսևոր-
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վում մակրոտարածաշրջանի հատկանիշները, Հեթնեն նշում է 
տարածաշրջանի չորս տեսակ-մակարդակ [9, pp. 10-11].  

1. տարածաշրջանը` բնականորեն սահմանազատված աշ-
խարհագրական միավոր («նախատարածաշրջան»), որը չունի 
կազմակերպական ամրագրում տարածաշրջանային կազմակեր-
պությունների տեսքով, 

2. տարածաշրջանը` սոցիալական համակարգ («պարզու-
նակ տարածաշրջան»), որը ենթադրում է այն բնակեցնող 
մարդկային հանրույթների միջև սոցիալական փոխազդեցության 
որոշակի մակարդակ, որի շրջանակներում մաս կազմող հան-
րույթների անվտանգությունը փոխկապակցված ու փոխկախված 
է միմյանցից և տարածաշրջանային համակարգից, 

3. տարածաշրջանը` տարածաշրջանային կառույցի շրջա-
նակներում տնտեսական, քաղաքական, ռազմական կամ 
մշակութային ոլորտներում կազմակերպված փոխգործակցող 
երկրների համախումբ («ձևային տարածաշրջան»), 

4. տարածաշրջանը` քաղաքացիական հասարակություն, 
երբ կազմակերպական ամրագրումը դյուրացնում, խթանում է 
հանրույթների միջև սոցիալական փոխազդեցություններն ու 
դիրքորոշումների համաձայնեցումը («տարածաշրջանային 
անիշխանական ընկերակցություն», որն ավելին է, քան անիշ-
խանությունը, բայց պակաս է, քան ընկերակցությունը), որտեղ 
առաջնային նշանակություն է տրվում մշակութային ընդհանրու-
թյուններին,  

5. տարածաշրջանը` սուբյեկտ` օժտված ինքնությամբ, գոր-
ծառական հատկանիշներով և որոշումների ընդունման համա-
կարգով, որի հիմքում ընկած են տարածաշրջանային անվտան-
գության ու տնտեսական բարգավաճման խնդիրները: Ըստ 
որում, այս գործընթացի վերջնական արդյունքը կարող է դառ-
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նալ «տարածաշրջանային պետության» կազմավորումը, որը տա-
րածաշրջանային առումով նման կլինի կայսրության, իսկ քաղա-
քական կարգի առումով կներկայացնի հանուն անվտանգության 
ու բարեկեցության առավելագույն մակարդակի ձեռքբերման վե-
րազգային կազմավորման մեջ կամավոր ընդգրկված պետական 
կազմավորումների խումբ:  

 
3.3. Տարածաշրջանների աստիճանակարգային  

կառուցվածքը 
 
Մասնագիտական գրականության մեջ կարելի է հանդիպել 

համաշխարհային տարածության տարածաշրջանային աստիճա-
նակարգային բաժանման փորձերի (տե՛ս, օրինակ, Գծապատ-
կեր 2)։ 
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Գծապատկեր 2. Համաշխարհային տարածության աստիճա-
նակարգային կառուցվածքը [1, с. 26] 
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Հաճախ որպես համաշխարհային տարածության բաղադ-
րիչներ նշվում են. 

 մակրոտարածաշրջանը – միջազգային կամ համաշ-
խարհային տարածաշրջան, համաշխարհային տարածության 
բաժանման ամենամեծ միավորը, որը կարող է ընդգրկել աշ-
խարհամասեր (օրինակ՝ Եվրոպա, Ասիա)։ Այն ներառում է երկու 
և ավելի մեզոտարածաշրջաններ։, 

 ենթատարածաշրջանը կամ մեզոտարածաշրջանը – 
համաշխարհային տարածության բաժանման երկրորդ մակար-
դակն է (օրինակ՝ Հյուսիսային, Հարավային, Արևմտյան և Արևե-
լյան Եվրոպա), որը բաղկացած է երկու և ավելի միկրոտարա-
ծաշրջաններից, 

 միկրոտարածաշրջանը – համաշխարհային տարածու-
թյան բաժանման ստորին մակարդակը՝ պետության ներքին տա-
րածաշրջանը, որը կարող է համընկնել այդ պետության վարչա-
տարածքային միավորների սահմաններին։ 

Այդ բաժանման մեջ երբեմն հիշատակվում է նաև անդր-
սահմանային տարածաշրջանը՝ երկու կամ ավելի պետության 
երկու կամ ավելի միկրոտարածաշրջան ներառող տարածա-
շրջանը (օրինակ՝ եվրատարածաշրջանները), որը համարվում է 
միկրոտարածաշրջանի տարատեսակ։ 

Ֆրեդրիկ Սյոդերբաումը [10, pp. 93-94] նշում է միկրոտա-
րածաշրջանի կամ անդրսահմանային տարածաշրջանի հինգ 
տեսակ` ֆիզիկաաշխարհագրական, մշակութային, տնտեսա-
կան, վարչական և քաղաքական։ Ֆիզիկաաշխարհագրական 
միկրոտարածաշրջանների սահմանները ձևավորվել են բնա-
պատմական ճանապարհով։ Գետերը, լճերը, լեռները պատմա-
կանորեն սահմանափակել և ուղղորդել են մարդկային տարբեր 
համայնքների շփումները։ Այդպես են ձևավորվել, օրինակ, մեծ 
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գետերի ավազանների տարածաշրջանները՝ Զամբեզիի ավա-
զանն Աֆրիկայում, Մեկոնգի ավազանը Հարավարևելյան Ասիա-
յում, Ամազոնի ավազանը Հարավային Ամերիկայում կամ Մեծ 
լճերը Հյուսիսային Ամերիկայում։ Մշակութային տարածաշրջան-
ները կարող են ծագել ֆիզիկաաշխարհագրական տարածա-
շրջանների հիմքի վրա, սակայն դրանց տարբերիչ հատկանիշը 
դրանցում բնակվող մարդկային համայնքների ընդհանուր ինք-
նությունն է՝ ընդհանուր մշակույթը, պատմությունը, լեզուն, կրո-
նը։ Այդպիսին են, օրինակ, Քվեբեկը Կանադայում, Ֆլանդրիան 
Բելգիայում, լոզիների տարածքը Հարավային Աֆրիկայում, 
Քրդստանը Միջին Արևելքում։  

Տնտեսական միկրոտարածաշրջանները, ինչպես անվա-
նումն է հուշում, ձևավորվում են տնտեսական՝ արտադրության, 
արդյունաբերականացման, ուրբանիզացման և այլ հիմքերով։ 
Այսպիսի տարածաշրջանի օրինակ են եվրատարածաշրջաննե-
րը։ Վարչական միկրոտարածաշրջանները գործառութային 
բնույթ ունեն, ստեղծվում են պետությունների կողմից՝ տարած-
քային կառավարումը և վարչարարությունը դյուրացնելու նպա-
տակով։ Դրանք անպայմանորեն չունեն ֆիզիկաաշխարհագրա-
կան, մշակութային կամ տնտեսական հիմք, կառավարման ընտ-
րովի մարմինների տեսքով արտահայտվող քաղաքական ինք-
նավարություն։ Այդպիսի տարածաշրջանների օրինակներ են 
Հայաստանի մարզերը։ Ի տարբերություն վարչականների՝ քա-
ղաքական միկրոտարածաշրջաններն ունեն կառավարման ընտ-
րովի մարմիններ։ Այդպիսին են, օրինակ, լանդերը Գերմանիա-
յում և Ավստրիայում, նահանգները՝ ԱՄՆ-ում։ 
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ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 
1. Միջազգային տարածաշրջանագիտության մեջ տարա-

ծաշրջանի բնորոշման ո՞ր մոտեցումներն են կիրառելի և ի՞նչ ա-
ռումներով:  

2. Տարածաշրջանի ի՞նչ չափանիշներ և հատկանիշներ են 
նշվում մասնագիտական գրականության մեջ։ Բավարա՞ր են 
արդյոք դրանք տարածաշրջանի բնորոշման համար։ 

3. Տարածաշրջանների տիպաբանման ի՞նչ մոտեցումներ են 
նշվում մասնագիտական գրականության մեջ, և ի՞նչ չափանիշ-
ների, սկզբունքների վրա է հիմնվում դրանցից յուրաքանչյուրը։ 

4. Որո՞նք են համաշխարհային տարածության բաղադրիչ-
ները, և ի՞նչ հարաբերակցություն ունեն դրանք։ 

5. Միկրոտարածաշրջանի ի՞նչ տեսակներ կան, և ի՞նչ չա-
փանիշների վրա է հիմնվում այդ տիպավորումը։ 
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ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
Համաձայնեցնելով դասավանդողի հետ, ղեկավարվելով 

նրա տված մեթոդական ու տեխնիկական ցուցումներով և առաջ-
նորդվելով Վոսկրեսենսկու առաջարկած մոտեցումներից որևէ 
մեկով՝ ընտրե՛ք որևէ մակրոտարածաշրջան և օգտագործելով 
տարածաշրջանի բնորոշման ու տիպաբանման նաև մյուս մոտե-
ցումները՝ 500-600 բառային ծավալով կազմե՛ք դրա բնութագի-
րը ու սահմանված ժամկետում ներկայացրե՛ք դասավանդողին։ 
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ԹԵՄԱ 4. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅՆԱՑՈՒՄ 
 
Այս թեմայի շրջանակում անդրադարձ կկատարենք միջազ-

գային տարածաշրջանայնացման էությանն ու մեկնաբանություն-
ներին, այդ գործընթացի հիմնապատճառներին ու նպաստող 
գործոններին, մասնավորապես կքննենք, թե մասնագիտական 
գրականության մեջ ինչ մոտեցումներ կան միջազգային տարա-
ծաշրջանայնացման մեկնաբանման հարցում, ինչպիսի հարաբե-
րակցություն են տեսնում հեղինակները տարածաշրջանայնաց-
ման ու համաշխարհայնացման միջև, ինչ գործոններ են նպաս-
տում տարածաշրջանայնացման առաջացմանը: 

 
4.1. Տարածաշրջանայնացման մեկնաբանությունները  
 
Մասնագիտական գրականության մեջ տարածաշրջանայ-

նացման բնորոշման ու մեկնաբանության հարցում միակարծու-
թյուն չկա։ Դա վերաբերում է ոչ միայն տարածաշրջանայնաց-
ման մակարդակին (միկրոմակարդակ, մեզոմակարդակ, թե 
մակրոմակարդակ), այլ նաև հենց մակրոմակարդակում տարա-
ծաշրջանների ձևավորմանը։ Վերջին իմաստով (համաշխար-
հային) տարածաշրջանայնացումը մի դեպքում նույնացվում է 
տարածաշրջանային տերությունների ծագմանը կամ վերելքին 
(տարածաշրջանայնացման չձևայնացված ընկալում), մի դեպ-
քում՝ տարածաշրջանային տնտեսաքաղաքական ինտեգրացիոն 
խմբավորումների ձևավորմանը (տարածաշրջանայնացման քա-
ղաքատնտեսական ընկալում), իսկ այլ դեպքում համարվում է 
նախորդ իմաստներով տարածաշրջանայնացման քաղաքական 
հիմք, շարժառիթ, խթան [1, с. 107]։  
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Ուշագրավ է մասնագետների վերաբերմունքը տարածա-
շրջանայնացման և համաշխարհայնացման առնչություննե-
րին։ Այսպես, հեղինակների մի խումբ տարածաշրջանայնացումը 
համարում է համաշխարհայնացման բաղկացուցիչ մաս, համաշ-
խարհայնացումը՝ մակրոտարածաշրջանների ինտեգրման գոր-
ծընթաց, որի մեխանիզմը հենց տարածաշրջանայնացումն է՝ 
տնտեսապես ինտեգրված մեծ տարածությունների ձևավորումը։ 
Այսինքն՝ տարածաշրջանայնացումը համաշխարհայնացման 
փուլերից մեկն է։ Օրինակ՝ Վոսկրեսենսկիի կարծիքով տարածա-
շրջանայնացումն սպասարկում է դրան մասնակցող պետություն-
ների տնտեսական, քաղաքական, սոցիալ-մշակութային և պատ-
մական շահերը։ Ավելին, «հին» տարածաշրջանների միավորումը 
մակրոտարածաշրջաններում՝ մակրոտարածաշրջանայնացումը, 
նա համարում է համաշխարհայնացման միջանկյալ փուլ, որի 
սկիզբը տարածաշրջանային տնտեսաքաղաքական ինտեգրումն 
է [1, с. 108]։ 

Հեղինակների մեկ այլ խումբ տարածաշրջանայնացումը հա-
մարում է համաշխարհայնացմանն այլընտրանք, դրա մարտա-
հրավերներին հակազդելու, դիմակայելու մեխանիզմ։ Եվ եթե 
համաշխարհայնացման արդյունքն աշխարհի տեխնոլոգիական 
ու մշակութային միօրինակացումն է, ապա տարածաշրջանայ-
նացման հիմքը հարևան երկրների ու տարածաշրջանների 
ձգտումն է՝ տարածաշրջանային առևտրատնտեսական արտո-
նությունների ու հավաքական հովանավորչության միջոցով 
պահպանել սեփական մշակութային ու տնտեսական ինքնությու-
նը, սահմանափակել համաշխարհայնացման բացասական ազ-
դեցությունն ազգային տնտեսությունների վրա [2, с. 57-58]։ Օրի-
նակ, ինչպես նկատում է Հեթնեն [3, p. 7], եթե համաշխարհայ-
նացումը ձգտում է համասեռացման թե՛ համաշխարհային, թե՛ 
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տարածաշրջանային մակարդակներով՝ ջնջելով սահմանները 
պետությունների և տարածաշրջանների միջև, ապա տարա-
ծաշրջանայնացումը՝ որպես պատասխան, ձգտում է բազմազա-
նեցման համաշխարհային մակարդակով, բայց համասեռացնում 
է տարածաշրջանների ներքին միջավայրը և, ինչպես համաշ-
խարհայնացումը (գուցե ավելի մեծ չափով ու ավելի ինտենսիվո-
րեն), կրճատում է ազգային-պետական ինքնիշխանությունը՝ վե-
րանայելով ազգային պետության դերը միջազգային թատերաբե-
մում։ 

Հեթնեի համոզմամբ տարածաշրջանայնացումն ազդում է 
միջազգային համակարգի տարբեր մակարդակների՝ ողջ համա-
կարգի, միջտարածաշրջանային հարաբերությունների, առան-
ձին տարածաշրջանների ներքին կառուցվածքի վրա, ու ինքն էլ 
ազդվում է դրանցից։ Ըստ Հեթնեի բնորոշման՝ տարածաշրջա-
նայնացումը հարաբերականորեն տարասեռ տարածաշրջանը 
վերածում է մշակութային, անվտանգության, տնտեսական և քա-
ղաքական իմաստներով համեմատաբար միասեռ տարածա-
շրջանի։ Տարածաշրջանի պետությունների համանմանեցումն 
այդ չորս չափումներով կարող է լինել ինչպես բնական-օբյեկտիվ 
զարգացման, այնպես էլ քաղաքական-սուբյեկտիվ որոշման, 
բայց առավել հաճախ՝ միաժամանակ այդ երկուսի արդյունք։ 
Տարածաշրջանայնացման շարժընթացը, հեղինակի կարծիքով, 
վերոնշյալ չորս չափումների փոխազդեցության վկայություն է, 
որն էլ իր հերթին արտացոլվում է միջազգային համակարգի վե-
րոնշյալ մակարդակներում, ինչպես նաև ազգային ու ենթաազ-
գային մակարդակներում [3, pp. xxi-xxiv]։ 

Որոշ հեղինակներ առանձնացնում են տարածաշրջանայ-
նացման երկու խումբ մեկնաբանություններ՝ պետականակենտ-
րոն և կոգնիտիվիստական։ Ըստ պետականակենտրոն մեկնա-
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բանությունների՝ տարածաշրջանայնացումը պետությունների 
միջև գիտակցված համաձայնությունների արդյունք է. տարածա-
շրջանային կազմակերպությունների և ռեժիմների ստեղծման մի-
ջոցով պետությունները փորձում են լուծել տարատեսակ խնդիր-
ներ։ Պետականակենտրոն մեկնաբանություններն իրենց հերթին 
բաժանվում են երկու ենթախմբի։ Դրանցից առաջին ենթախմբի 
շրջանակում տարածաշրջանայնացումը դիտարկվում է որպես 
«դրսից» ճնշման արդյունք, արտաքին տնտեսական և/կամ քա-
ղաքական մարտահրավերներին դիմակայելու մեխանիզմ։ Այդ-
պիսի սպառնալիքի աղբյուր կարող են լինել ինչպես տարա-
ծաշրջանային գերիշխանը (օրինակ՝ ԱՍԵԱՆ-ի ստեղծումն ի հա-
կակշիռ Վիետնամի), այնպես էլ արտատարածաշրջանային խո-
շոր տերությունը (օրինակ՝ եվրոպական ինտեգրումն ընդդեմ 
ԱՄՆ-ի և ԽՍՀՄ-ի կամ ՆԱՏՕ-ն՝ ընդդեմ ԽՍՀՄ-ի)։ Ավելին, այդ 
խմբավորումը կարող է անգամ ներառել տարածաշրջանային 
գերիշխանին՝ նրա հզորությունը տարածաշրջանային ինստի-
տուցիոնալ համակարգի միջոցով զսպելու նպատակով (օրինակ՝ 
Գերմանիայի ներառումը ԵՄ-ում և ՆԱՏՕ-ում)։ Տեսական այս հո-
սանքի ներկայացուցիչների դիտարկմամբ աշխարհագրորեն 
հարևան ու զարգացման գրեթե նույն մակարդակի վրա գտնվող 
պետությունների միավորումը տարածաշրջանային խմբավոր-
ման մեջ չի թուլացնում ազգային պետությունը, քանի որ այդ ին-
տեգրման շարժիչ ուժը հենց ազգային պետությունն է, մինչդեռ 
մասնավոր հատվածը կամ ոչ կառավարական այլ դերակատար-
ներ որոշիչ դեր չեն խաղում ինտեգրման մեջ։ Տարածաշրջանայ-
նացման այս տեսակի օրինակներ են եվրոպական ինտեգրումը 
և դրա առաջին կազմակերպությունների (ԱՊԵԸ, ԵՏԸ, ԵԸ) 
ստեղծումը, հարավամերիկյան ինտեգրումն ու ՄԵՐԿՈՍՈՒՐ-ի 
հիմնադրումը։ Այս դեպքում, փաստորեն, տարածաշրջանը հա-
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մախմբվում է՝ համաշխարհային տնտեսության մեջ տարածա-
շրջանի պետությունների մուտքը դյուրացնելու, միաժամանակ 
հովանավորչության միջոցով տարածաշրջանային շուկան ար-
տաքին «ներթափանցումներից» պաշտպանելու և, ըստ էության, 
տարածաշրջանային տնտեսական ինքնաբավ տարածություն 
ձևավորելու նպատակով։ Սա իր հերթին հանգեցնում է «փակ» 
տարածաշրջանայնության ձևավորմանն այդ տարածաշրջանում 
[4, с. 59-62]։ 

Պետականակենտրոն մեկնաբանությունների երկրորդ են-
թախմբի շրջանակում տարածաշրջանայնացումը դիտարկվում է 
ոչ թե որպես միջպետական-միջկառավարական գործարքների, 
այլ շուկաների, քաղաքացիական հասարակության դերակա-
տարների փոխներթափանցման, սերտ փոխազդեցության ար-
դյունք։ Փոխկապակցության ու փոխկախվածության այսպիսի 
«բնական» աճը հանգեցնում է նրան, որ տարածաշրջանի ներ-
սում տնտեսական փոխազդությունների ծավալն սկսում է գե-
րակշռել տարածաշրջանի ու արտաքին աշխարհի միջև փոխազ-
դությունների ծավալի նկատմամբ։ Փաստորեն, այս մոտեցմամբ 
տարածաշրջանայնացման խթանը «վարից վեր» է. գալիս է ոչ 
կառավարական դերակատարներից՝ ի տարբերություն նախոր-
դի, որի շարժումը «վերից վար» է, այսինքն՝ խթանողը հենց պե-
տական դերակատարներն են։ Ստացվում է նաև, որ այսպիսի 
«բնական» տարածաշրջանայնացման դեպքում տարածաշրջա-
նային կազմակերպությունները կամ ռեժիմները (օրինակ՝ 
ՆԱՖԹԱ-ն) պարզապես ամրագրում են ներտարածաշրջանային՝ 
արդեն գոյություն ունեցող, բնականորեն ձևավորված փոխազ-
դեցությունները [4, с. 62]։ 

Տարածաշրջանայնացման մեկնաբանությունների երկրորդ՝ 
կոգնիտիվիստական խմբի հանգուցային հասկացությունները 
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տարածաշրջանային ինքնությունն ու ինքնագիտակցությունն են։ 
Այս մոտեցման ելակետն այն է, որ տարածաշրջանային գիտակ-
ցությունն ի հայտ է գալիս տնտեսական կամ քաղաքական տա-
րածաշրջանի ձևավորումից առաջ։ 1990-ական թթ. ի հայտ 
եկած այս մոտեցման շրջանակում ևս առանձնացվում է երկու 
հոսանք։ Դրանցից առաջինի՝ կոնստրուկտիվիստականի շրջա-
նակում տարածաշրջանը համարվում է ոչ թե ինչ-որ «բնական», 
«ի վերուստ տրված» իրողություն, այլ ձևավորվում է տարածա-
շրջանը բնակեցնող մարդկանց մտքում։ Ինչպես ազգային, այն-
պես էլ տարածաշրջանային ինքնության ձևավորման համար 
անհրաժեշտ են, մի կողմից, ընդհանուր մշակույթի, պատմու-
թյան, ավանդույթների, տնտեսվարման կամ քաղաքական ընդ-
հանուր անցյալի մասին պատկերացումներ, իսկ մյուս կողմից՝ 
«ուրիշի», «օտարի» կերպարը։ Որպես օրինակ հեղինակը նշում 
է, որ ԵՄ-ն, ինտեգրման խորացմանը զուգահեռ, ավելի ու ավելի 
ստիպված է լինում հակադրվել իր «ուրիշին»՝ ԱՄՆ-ին, Ռուսաս-
տանին, մուսուլմանական աշխարհին։ Կոգնիտիվիստական մեկ-
նաբանությունների երկրորդ՝ «հակակոնստրուկտիվիստական» 
(պրիմորդիալիստական) հոսանքի ներկայացուցիչների համոզ-
մամբ տարածաշրջանային ինքնությունը բնական է։ Տարածա-
շրջանը, ըստ այդմ, քաղաքակրթական՝ տնտեսաքաղաքամշա-
կութային միավոր է, որն ի հայտ է եկել բնական ճանապարհով՝ 
այն բնակեցնող ժողովուրդների ընդհանուր պատմության, մշա-
կույթի, ավանդույթների, լեզվի հիման վրա [4, с. 64-65, 67-68]։ 

Այսպիսով՝ տարածաշրջանայնացումը կարող ենք բնորոշել 
որպես տարածաշրջանի ներսում տնտեսական, քաղաքական, 
մշակութային և այլ տեսակի կապերի ձևավորման ու զարգաց-
ման և, որպես դրա հետևանք, միջազգային հարաբերություննե-
րի համակարգում ազգային մակարդակից տարածաշրջանային 
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մակարդակ իշխանական լիազորությունների փոխանցման գոր-
ծընթաց։ Դրա արդյունքը կարող է լինել ինչպես տարածաշրջա-
նային վերպետական (ԵՄ-ի նման) կամ միջպետական (ԱՍԵԱՆ) 
կազմակերպության, այնպես էլ պարզապես տարածաշրջանի 
պետությունների սերտ փոխազդեցությունը կանոնակարգող մի-
ջազգային-իրավական ռեժիմի ստեղծումը՝ առանց դրա կազմա-
կերպական ամրագրման։  

Տարածաշրջանայնացումը համեմատաբար նոր երևույթ է 
համաշխարհային քաղաքականության մեջ։ Դրա սաղմնային 
ձևերը՝ միջպետական առևտրատնտեսական ու ռազմադաշին-
քային խմբավորումները, կարելի է տեսնել՝ հատկապես միջնա-
դարից սկսած և հատկապես ապագաղութացման շրջանում։ Սա-
կայն այդ խմբավորումները գլխավորապես կոչված էին սպա-
սարկելու այս կամ այն մեծ տերության շահերը։ Այսինքն՝ այդ 
խմբավորումներն ինքնին համաշխարհային քաղաքականության 
սուբյեկտ չէին, դրանց մեծամասնությունն անգամ ձևավորվում ու 
խթանվում էր հովանավոր խոշոր տերության կողմից և միջազ-
գային քաղաքականության մեջ ներգրավված էր ընդամենը որ-
պես այդ տերության կցորդ։ Այդպիսին էին, օրինակ, ՆԱՏՕ-ի, 
ՍԵՆՏՕ-ի, ՍԵԱՏՕ-ի, ԱՆԶՅՈւՍ-ի, ՎՊԿ-ի և դրանց հետ փոխ-
կապակցված տնտեսական մի շարք խմբավորումների կարգա-
վիճակն ու նշանակությունը համաշխարհային քաղաքականու-
թյան մեջ։ Մասնագիտական գրականության մեջ պատմական 
այս շրջանն ընդունված է համարել «հին» տարածաշրջանայնու-
թյան ժամանակաշրջան, իսկ սառը պատերազմից հետո սկսվեց 
«նոր» տարածաշրջանայնության ժամանակաշրջանը, որի գլխա-
վոր խթանն արդեն ոչ այնքան մեծ տերությունների մրցակցու-
թյունն է, որքան համաշխարհայնացումը։ Այս շրջանում նախկի-
նում ստեղծված խմբավորումների մի մասը փլուզվել է (ՎՊԿ, 
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ՏՓԽ), մի մասը՝ վերաիմաստավորվել (ԱՍԵԱՆ, ՆԱՏՕ), ի հայտ 
են եկել նաև նորերը (ՆԱՖԹԱ, ՇՀԿ, ԵԱՏՄ)։ Առաջ են քաշվել 
նաև ամբողջ աշխարհամասեր և անգամ մայրցամաքներ ընդ-
գրկող առևտրատնտեսական տարածությունների գաղափարներ 
ու նախագծեր (համաամերիկյան, համաաֆրիկյան, համաեվրա-
սիական և այլն)։ 

 
4.2. Տարածաշրջանայնացման հիմնապատճառներն ու 

նպաստող գործոնները 
 
Տարածաշրջանայնացման զարգացման տրամաբանությունը 

հասկանալու համար անհրաժեշտ է հասկանալ նաև այն գործոն-
ները, որոնք ծնում և խթանում են այդ գործընթացը։ Համադրե-
լով տարբեր հեղինակների մոտեցումները [5, с. 396-398, 1, с. 
108-110, 6, pp. 42-43]՝ կարող ենք նշել տարածաշրջանայնաց-
ման վրա ազդող հետևյալ գործոնները. 

 համաշխարհային գործընթացները և նախևառաջ տարա-
ծաշրջանայնացման աճող ազդեցությունը միջազգային հարաբե-
րությունների համակարգի վրա, 

 աշխարհաքաղաքական գործոնները, նախևառաջ աշ-
խարհաքաղաքական տարածաշրջանի աշխարհագրական տե-
ղադրությունը, առկա բնական պաշարներն ու դրանց տեղաբաշ-
խումը, ենթակառուցվածքային համակարգերը, տարածաշրջանի 
պատմությունը, 

 տնտեսական գործոնները` նկատի ունենալով, որ տնտե-
սական համագործակցությունը կարևոր դեր է խաղում սահմա-
նամերձ պետությունների ու տարածաշրջանների մերձեցման 
գործում, 
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 կրոնամշակութային գործոնները, որոնց շրջանակներում 
կարևորվում է տարածաշրջանի ժողովուրդների կրոնամշակու-
թային ընդհանրությունը, որը լրացուցիչ խթան է տարածաշրջա-
նի համախմբման համար, 

 արդի իրողություններին այլևս չհամապատասխանող ժա-
մանակակից պետության ինստիտուտի ճգնաժամը երկարաժամ-
կետ հեռանկարում, ներկայիս միտումների պահպանման դեպ-
քում՝ կանխատեսելով ավանդական ազգային պետության վերա-
ցում, որն իր տեղը կզիջի տարածաշրջաններին ու վերազգային 
ինստիտուտներին, 

 դեպի մակրոտարածաշրջանայնացում տանող տարա-
ծաշրջանային ինտեգրումը տալիս է հնարավորություն՝  

1. անդամ պետություններին մասնակցելու համաշխարհայ-
նացմանը խնայող ձևով՝ չենթարկվելով համաշխարհային 
տնտեսության ճնշումներին,  

2. առաջ մղելու տարածաշրջանի պակաս զարգացած պե-
տություններին՝ նրանց տրամադրելով արտոնություններ 
ու ապահովելով ներդրումներ դրանց տնտեսություննե-
րում,  

3. բարելավելու տարածաշրջանի առավել զարգացած պե-
տությունների բիզնես շրջանակների դիրքերը՝ նրանց 
համար արտոնյալ պայմաններով մուտք ապահովելով 
աշխարհագրական ավելի մեծ տարածք,  

4. ամրապնդելու տարածաշրջանի պետությունների աշխար-
հաքաղաքական դիրքերը, քանի որ շուկաների մասշտա-
բի ընդլայնման միջոցով ինտեգրացիոն խմբավորումն ու-
նակ է հավաքականորեն ավելի լավ պաշտպանելու իր 
անդամներին արտատարածաշրջանային դերակատար-
ների հետ մրցակցությունից, 
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 տարածաշրջանի պետությունների միջև 1. տնտեսական 
փոխլրացումն ու փոխկախվածությունը, 2. տնտեսական ին-
տեգրման մեկնարկն ու զարգացումը, որի արդյունքում նրանց 
միջև փոխադարձ առևտուրը կազմում է նրանցից յուրաքանչյու-
րի արտաքին առևտրի մոտ կեսը, 3. շարժումը դեպի արժու-
թային ինտեգրում, 4. փոխգործակցության նոր ձևերի ի հայտ 
գալը, 5. մշակութային-քաղաքակրթական որոշակի մերձությունը 
և միաժամանակ նրանց տարբերություններն այլ տարածա-
շրջաններից, ինչպես նաև 6. այդ պետությունների հասարակու-
թյուններում ընդհանուր՝ տարածաշրջանային ինքնության ձևա-
վորումը, 7. տարածաշրջանի խոշոր պետությունների աջակցու-
թյունը ներտարածաշրջանային տնտեսական համագործակցու-
թյան խորացմանն ու ընդլայնմանը, 8. տարածաշրջանի պետու-
թյուններում նրանց զարգացման առանձնահատկությունների 
տեսահայեցակարգային ընդհանուր հիմնավորումների ի հայտ 
գալը, 

 այն հանգամանքը, որ 1. տարածաշրջանը համաշխար-
հային շուկայական մրցակցության աճող ճնշման և քաղաքական 
կարգավորման ու կառավարման հաշտեցման առավել համա-
պատասխան և կենսունակ հարթությունն է, 2. տարածաշրջա-
նային մակարդակում ավելի հեշտ է բանակցել համաշխարհայ-
նացման կառավարման համար անհրաժեշտ խորը ինտեգրման 
և կանոնների շուրջ, 3. զարգացող շատ երկրների համար տա-
րածաշրջանայնացումը կարող է լինել համաշխարհային տնտե-
սության մեջ վերահսկելի ու սակարկելի ինտեգրման գործըն-
թաց, 4. զարգացած երկրների համար տարածաշրջանայնա-
ցումն ստեղծում է բարենպաստ պայմաններ՝ վերանայելու 1945 
թվականից հետո շուկայի ազատականացման ու սոցիալական 
ապահովության միջև կնքված գործարքի պայմանները, 5. թե՛ 
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տարածաշրջանների կարևորության մասին գաղափարը, թե՛ 
տարածաշրջանի կոնկրետ ձևանմուշներ սկսեցին տարածվել 
աշխարհում ինտեգրացիոն տարբեր խմբավորումների մրցակ-
ցության, ուսուցման, աջակցության ու փոխպայմանավորման մի-
ջոցով։ 

 
ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 
1. Ինչպե՞ս է դրսևորվում մասնագիտական շրջանակում 

տարածաշրջանայնացման հարցում միակարծության բացակա-
յությունը, ինչի՞ն է նույնացվում այդ երևույթը։ 

2. Ինչպե՞ս են մեկնաբանում մասնագետները տարածա-
շրջանայնացման ու համաշխարհայնացման առնչությունները։ 

3. Ի՞նչ գործոնների ազդեցությամբ է սկզբնավորվում ու 
զարգանում տարածաշրջանայնացումը։ 
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ԹԵՄԱ 5. ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ  
ԻՆՏԵԳՐՈՒՄ 

 
Այս թեմայի շրջանակում անդրադարձ կկատարենք տարա-

ծաշրջանային միջպետական ինտեգրման բնորոշմանը, դրա 
հիմնապատճառներին ու նպաստող գործոններին՝ սկզբնավոր-
ման նախապայմաններին, հիմնապայմաններին և նպատակնե-
րին, տարածաշրջանային ինտեգրման փուլերին/մակարդակնե-
րին, դրա մեկնաբանման ընդհանուր ու հատուկ տեսություննե-
րին։ 

 
5.1. Միջպետական տարածաշրջանային ինտեգրման  

բնորոշումը 
 
Տարածաշրջանային միջպետական ինտեգրումը (ՄՏԻ) տա-

րածաշրջանայնացման ձևերից մեկն է, Հեթնեի տերմինաբանա-
կան մոտեցմամբ՝ նախատարածաշրջանից տարածաշրջան-
սուբյեկտի մակարդակին անցման գործընթացը։ «Ինտեգրում» 
հասկացության տարատեսակ բնորոշում-սահմանումներից [1, էջ 
12-13] այստեղ մենք կառաջնորդվենք այն մոտեցմամբ, որ ին-
տեգրումը նախապես ինքնավար միավորների (պետությունների) 
միջև փոխգործակցության ինտենսիվ ձևանմուշների ստեղծման, 
պահպանման ու զարգացման, նոր ամբողջության (ինտեգրա-
ցիոն համայնքի, հանրույթի, ընկերակցության) մեջ այդ միավոր-
ների կամավոր ու փոխշահավետ միավորման սոցիալ-տնտեսա-
կան, տնտեսաքաղաքական, իրավաքաղաքական, սոցիոմշակու-
թային, երբեմն էլ նաև ռազմաքաղաքական գործընթաց է։ Այլ 
կերպ ասած՝ կարելի է առանձնացնել «ինտեգրում» հասկացու-
թյան երկու՝ լայն և նեղ ըմբռնումներ։ Լայն առումով ինտեգրումը 
նախկինում միմյանցից անջատ-անկախ մասերի միավորումն է 
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նոր ամբողջի մեջ, իսկ նեղ առումով՝ ընդհանուր հատկանիշների 
ու շահերի հիման վրա պետությունների կամավոր միավորման 
ու նրանց միջև կապերի ինտենսիվացման գործընթաց։ Դրա ար-
դյունքում նրանք ստանում են այնպիսի օգուտ, որն անհասանելի 
կլիներ ինքնուրույն-անկախ գործելու դեպքում։ 

 
5.2. ՄՏԻ հիմնապատճառները և նպաստող գործոնները1 

 
ՄՏԻ ուսումնասիրության համար առաջնայինը, անշուշտ, 

դրա հիմնապատճառների և նպաստող գործոնների հարցն է։ 
Բայց, ինչպես հայտնի է, ՄՏԻ յուրաքանչյուր գործնական օրի-
նակ յուրահատուկ է իր նախադրյալներով, նպաստող գործոննե-
րով, պատճառներով, զարգացման առանձնահատկություններով 
և հնարավորություններով: Այսպես, մասնագիտական գրակա-
նության մեջ նշվում են ՄՏԻ հնարավորությունը, գործընթացի 
կայունությունը և զարգացման հնարավորությունները պայմա-
նավորող մի շարք փոփոխականներ՝ 1. մասնակից-պետություն-
ների թիվը, 2. դրանց չափերը, 3. զարգացման մակարդակները, 
4. պետությունների փոխկախվածության աստիճանը, 5. քաղա-
քական համակարգը, 6. աշխարհայացքային ընկալումները, ար-
ժեքներն ու նորմերը, 7. համագործակցության ոլորտները,         
8. ազդեցության ձևը, 9. ժամկետները [2, pp. 51-57]: 

Նշվում են նաև ՄՏԻ սկզբնավորման համար անհրաժեշտ, 
բայց ոչ բավարար հետևյալ նախապայմանները [3, pp. 128-131]. 

 Աշխարհագրական հարևանությունը, ընդհանուր սահ-
մանների առկայությունը, պատմականորեն զարգացած 
                                                            
1 Ժողովածուի այս բաժինը հեղինակի՝ ԵՊՀ եվրոպական ուսումնասիրություննե-
րի կենտրոնի «Եվրոպագիտության հիմունքներ» ձեռնարկում ընդգրկված դա-
սախոսությունների 1.3 մասի լրամշակված տարբերակն է։ 
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տնտեսաքաղաքական կապերը: Որպես կանոն, միավորումն ա-
ռավել դյուրին է հաղորդակցության խնդիրները հեշտ լուծող 
սահմանակից պետությունների միջև: Բացի դրանից՝ աշխար-
հագրական գործոնները (ռելիեֆի ձևը, գետերի կամ լճերի առ-
կայությունը և այլն) կարող են տնտեսապես ինչպես միավորել, 
այնպես էլ տարանջատել պետությունները:  

 Այդ պետությունների տնտեսական զարգացման և 
տնտեսությունների շուկայականության մակարդակների հա-
մադրելիությունը: Որպես կանոն, ինտեգրումն առավել արդյու-
նավետ է տնտեսապես զարգացած երկրների միջև, իսկ զարգա-
ցող երկրների ինտեգրումն սկսվում է տարատեսակ անցումային 
համաձայնագրերի կնքմամբ, որոնք ուղղված են նրանց զար-
գացման մակարդակների հավասարեցմանը: Բացի դրանից՝ 
զարգացող երկրները չեն կարող անմիջապես ինտեգրվել զար-
գացած և կապիտալի ազատ տեղաշարժի հարցեր քննարկող 
երկրների խմբավորումներում:  

 Տնտեսական ու զարգացման, տնտեսական կառավար-
ման, ֆինանսավորման, քաղաքական համագործակցության և 
այլ ոլորտներում ինտեգրվող պետությունների խնդիրների ընդ-
հանրությունը:  

 «Ցուցադրական» էֆեկտը. ինտեգրացիոն խմբավորում 
ստեղծած պետություններում, որպես կանոն, նկատվում է տնտե-
սական առաջընթաց, որը հոգեբանական որոշակի ազդեցու-
թյուն է ունենում այլ, հատկապես հարևան պետությունների վրա: 

 «Դոմինոյի» էֆեկտը, երբ տարածաշրջանի պետություն-
ների մի մասը դառնում է ինտեգրացիոն խմբավորման անդամ, 
խմբավորումից դուրս գտնվող պետությունները բախվում են 
խմբավորմանն անդամակցող պետությունների հետ տնտեսա-
կան կապերի վերակողմնորոշման խնդրին: Արդյունքում խմբա-
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վորումից դուրս գտնվող երկրները ձգտում են ինչ-որ կերպ ներ-
գրավվել ինտեգրման գործընթացներում:  

 Պետությունների քաղաքական կամքի, առաջատար պե-
տության կամ մեկից ավելի երկրներից բաղկացած նախաձեռ-
նող «միջուկի» առկայությունը: 

Որոշ հեղինակներ էլ պնդում են, որ արդյունավետ և լիար-
ժեք ինտեգրում հնարավոր է միայն երեք հիմնապայմանների 
առկայության դեպքում [4]. 

1. պետությունները պետք է ունենան տնտեսական զար-
գացման բավական բարձր մակարդակ` հիմնված տնտեսու-
թյան ճյուղերի փոխլրացման ու մրցակցության վրա այն պայմա-
նով, որ այն կունենա խթանող, այլ ոչ թե կազմաքանդող դեր: 
Թույլ զարգացած ու համանման տնտեսական հնարավորություն-
ներ ունեցող երկրներն ավելի շուտ կլինեն մրցակիցներ, քան 
գործընկերներ, 

2. անգամ տնտեսապես զարգացած երկրներն ունակ կլի-
նեն ինտեգրվելու, եթե նրանց տնտեսությունները շուկայական 
են և ապակենտրոնացված, 

3. ինտեգրումը կարող է լինել կայուն և անշրջելի միայն գոր-
ծընկեր-երկրներում ժողովրդավարական քաղաքական համա-
կարգերի առկայության դեպքում, այլապես ներքին իրավիճակն 
ու արտաքին քաղաքականությունը կմնան ինքնաբուխ, դժվար 
կանխատեսելի և անհուսալի: 

Անշուշտ, պետություններն ստեղծում են ինտեգրացիոն 
խմբավորումներ իրենց ընդհանուր նպատակների իրագործման 
համար, որոնցից գլխավորներ են համարվում [5, pp. 4-6, 7]. 

 շուկայի սահմանների և տարողունակության ընդլայնու-
մը, տրանսակցիոն ծախսերի կրճատումը, արտադրական գոր-
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ծոնների նոր համակցությունը, ԱՈՒՆ-ների խթանումը (մասշտա-
բի տնտեսության առավելություններ), 

 տնտեսության կառուցվածքային վերակազմավորման 
խթանումը և աջակցությունն ազգային արդյունաբերության հա-
մեմատաբար երիտասարդ ճյուղերի զարգացմանը, 

 ազգային արտադրական մրցունակության աճի խթանու-
մը, համաշխարհայնացման մարտահրավերների դեմ համատեղ 
պայքարը, 

 մասնակից-երկրների դիրքերի ամրապնդումը միջազ-
գային բազմակողմ առևտրային բանակցություններում, 

 մասնակից-երկրների բարիդրացիական հարաբերու-
թյունների ամրապնդումը, որի արդյունքում էլ աստիճանաբար 
վերանում են նրանց միջև հակամարտության հնարավորություն-
ները, 

 արտաքին քաղաքական բարենպաստ միջավայրի ստեղ-
ծումը. ՄՏԻ խմբավորումն աստիճանաբար վերածվում է նաև մի-
ջազգային քաղաքականության ակտիվ ու ազդեցիկ դերակատա-
րի: 

Կորդ Յակոբյաթն [6, с. 2-13] առանձնացնում է տարածա-
շրջանային խմբավորումների կազմավորման երկու ուղղություն: 
Առաջինի հիմքը երկրների միջև առևտրատնտեսական հարա-
բերությունների խորացումն է: Ինտեգրվող երկրների միջև ապ-
րանքաշրջանառությունն էապես գերազանցում է այլ երկրների 
հետ նրանցից յուրաքանչյուրի ապրանքաշրջանառության ծավա-
լը: Այսպիսով՝ տնտեսական խորացող կապերը նպաստում են 
նաև այդ երկրների միջև քաղաքական հաղորդակցության ուղի-
ների ընդլայնմանը, դրդում իրականացնելու ինտեգրացիոն նա-
խաձեռնություններ նաև քաղաքականության ոլորտում: Երկրորդ 
ուղղության հիմքը քաղաքական որոշումն է, այլ ոչ թե տնտեսա-



 59

կան շահավետությունը: Այս դեպքում տարածաշրջանային 
խմբավորումը միշտ չէ, որ հաշվի է առնում աշխարհագրական 
կամ պատմական առանձնահատկությունները: 

Տարածաշրջանային ինտեգրման համաշխարհային փորձը 
ցույց է տալիս, որ իրականում այդ երկու ուղղությունները փոխ-
կապակցված են, և կարելի է առանձնացնել միայն առաջինի 
կամ երկրորդի գերակշռությունը ՄՏԻ կոնկրետ օրինակում: Սա-
կայն ակնհայտ է, որ արդյունավետ ինտեգրման համար գերա-
զանցապես քաղաքական կամքի շեշտադրումը բավական չէ, 
իսկ ինտեգրման չափազանց արագ տեմպի դեպքում ըստ ար-
ժանվույնս հաշվի չի առնվում դրա հետ անխուսափելիորեն 
կապված ազգային-պետական ինքնավարության որոշակի կո-
րուստը: Դրա վկայությունը Երկրորդ աշխարհամարտից հետո 
տարբեր տարածաշրջաններում (Հարավարևելյան Ասիա, Աֆրի-
կա, Հարավային Ամերիկա) արևմտաեվրոպական ինտեգրման 
փորձի կիրառման ձախողումներն են, երբ գերազանցապես 
մասնակիցների քաղաքական կամքի հենքի վրա ստեղծված 
ինտեգրացիոն կառույցներն ունենում էին զուտ հայտարարա-
գրային (դեկլարատիվ) բնույթ: Այդ միավորումների մեծ մասի 
գործունեությունն ունեցել է ցածր արդյունավետություն, քանի որ 
հաշվի չեն առնվել աշխարհաքաղաքական ու աշխարհա-
տնտեսական գործոնները: Բացառություն կարելի է համարել 
ԱՍԵԱՆ-ը, որտեղ ինտեգրման փորձերը նախապես ունեցել են 
արտահայտված քաղաքական բնույթ՝ ուղղված լինելով անվտան-
գության տարածաշրջանային կառույցի ստեղծմանը, բայց հե-
տագայում այդ կառույցն իր առջև դրեց բացառապես տնտեսա-
կան խնդիրներ: Այսինքն՝ ԱՍԵԱՆ-ը գերազանցապես քաղաքա-
կան խնդիրներից անցում կատարեց գերազանցապես տնտեսա-
կան խնդիրներին:  
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5.3. ՄՏԻ մակարդակները2 
 
Մասնագիտական գրականության մեջ կա ՄՏԻ մակար-

դակների երկու մոտեցում՝ նեղ ու լայն։ Նեղ մոտեցմամբ ՄՏԻ 
մեկնարկային մակարդակն ազատ առևտրի գոտին է, բարձրա-
գույնը՝ արժութային միությունը, իսկ լայն մոտեցմամբ՝ մեկնար-
կայինն արտոնյալ առևտրային պայմանագրերը, բարձրագույնը՝ 
քաղաքական ինտեգրումը: ՄՏԻ-ն ներկայացվում է նաև փու-
լային ու մակարդակային մոտեցումներով։ Փուլային մոտեց-
մամբ ՄՏԻ ամեն հաջորդ մակարդակ ներառում է նախորդի 
հատկանիշները՝ դրանց ավելացնելով նորերը, իսկ մակարդա-
կային մոտեցումը մերժում է փուլային-գծային զարգացման 
տրամաբանությունը, օրինակ՝ պետությունների միջև կարող է 
ստեղծվել ընդհանուր շուկա, բայց առանց նախորդ՝ մաքսային 
միության հատկանիշների։ Կամ կարող է ստեղծվել մաքսային 
միություն, բայց անցում չկատարել հաջորդ՝ ընդհանուր շուկայի 
մակարդակ։ 

Գործնականում անգամ միևնույն խմբավորման ներսում կա-
րող են միաժամանակ գոյություն ունենալ ՄՏԻ մեկից ավելի մա-
կարդակներ: Այսինքն՝ անդամ-պետությունների մի մասը հասել է 
ՄՏԻ ավելի բարձր մակարդակի, քան մյուսները: Այս դեպքում 
մենք գործ ունենք ճկուն ինտեգրման (տե՛ս նաև 5.4.2.5) հետ:  

Նկատենք նաև, որ 1. ՄՏԻ ցածր մակարդակի օրինակներն 
աշխարհում ավելի շատ են, քան բարձրերը, 2. ոչ բոլոր առևտ-
րատնտեսական խմբավորումներն են հաջորդաբար անցել ՄՏԻ 

                                                            
2 Ժողովածուի այս բաժինը հեղինակի՝ ԵՊՀ եվրոպական ուսումնասիրություն-
ների կենտրոնի «Եվրոպագիտության հիմունքներ» ձեռնարկում ընդգրկված դա-
սախոսությունների 2.3.2.2.1․ մասի լրամշակված տարբերակն է։ 
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բոլոր փուլերը, և 3. գործնականում հանդիպում են նաև «միջան-
կյալ» փուլեր՝ հիմնական փուլերի տարբեր համակցություններ: 

Համակցելով ՄՏԻ փուլերի մասին տեսահայեցակարգային 
մի քանի մոտեցումներ [7, pp. 254-255, 5, pp. 1-2, 8, pp. 1-2, 9, с. 
44, 10, с. 22, 11, с. 7-13, 12, էջ 108-110] ` կարող ենք նշել ՄՏԻ ութ 
փուլեր (մակարդակներ), որոնցից առաջին յոթը տնտեսական 
են, իսկ վերջինը՝ քաղաքական:  

1. Արտոնյալ առևտրային պայնագիր (ԱԱՊ) – գործընկեր-
պետությունները միմյանց տրամադրում են արտոնյալ առևտ-
րային պայմաններ, օրինակ՝ նվազեցնում են կոնկրետ ապրան-
քատեսակների մաքսահարկերը: Երբեմն պահպանվում են ապ-
րանքների քանակական որոշ սահմանափակումներ (քվոտա-
ներ): ԱԱՊ-ները կարող են լինել երկկողմ (երկու պետություննե-
րի միջև) և բազմակողմ (երկու և ավելի պետությունների միջև): 
ԱԱՊ-ներ կարող են կնքվել նաև առևտրային բլոկների միջև 
կամ առևտրային բլոկի ու դրան չանդամակցող պետությունների 
միջև: 

Բազմակողմ ԱԱՊ-ների օրինակներ են Ասիա-խաղաղօվ-
կիանոսյան առևտրային համաձայնագիրը (1975 թ.), Տնտեսա-
կան համագործակցության կազմակերպությունը (1985 թ.), Լա-
տինաամերիկյան ինտեգրման ընկերակցությունը (1980 թ.), ԵՄ 
արտոնությունների համընդհանուր համակարգը (GSP)՝ նախա-
տեսված զարգացող երկրների համար և այլն։ 

2. Ազատ առևտրի գոտի (ԱԱԳ) – մասնակից-պետություն-
ների միջև վերացվում են մաքսահարկերն ու քանակական սահ-
մանափակումները տեղական արտադրության ապրանքների ու 
ծառայությունների մեծամասնության (եթե ոչ բոլորի) շրջանառու-
թյան համար՝ պահպանելով ԱԱԳ-ին չմասնակցող երրորդ 
երկրների նկատմամբ ինքնուրույն մաքսային քաղաքականու-
թյուն վարելու իրավունքը: Մասնակիցների միջև պահպանվում 
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են նաև մաքսային սահմաններն ու մաքսակետերը, որտեղ ստու-
գում են սահմանը հատող ապրանքների ծագումը՝ կանխելու հա-
մար ԱԱԳ-ին չմասնակցող երկրներում արտադրված ու ԱԱԳ 
մասնակից որևէ երկիր ներմուծված ապրանքատեսակների վե-
րաարտահանումը մեկ այլ մասնակից-երկիր: ԱԱԳ-ները ևս լի-
նում են երկկողմ և բազմակողմ, դրանք ևս կարող են կնքվել 
առևտրային խմբավորումների կամ դրանց ու առանձին պետու-
թյունների միջև։ Հաճախ ԱԱԳ-ներին զուգահեռ կնքվում են նաև 
մարդկանց ազատ տեղաշարժի մասին պայմանագրեր: 

ԱԱԳ օրինակներ են ՆԱՖԹԱ-ն, ԱԱԵԱ-ն, ԱՍԵԱՆ-ի պայ-
մանագրերը Չինաստանի, Հնդկաստանի, Ճապոնիայի, Կորե-
այի, Ավստրալիայի, Նոր Զելանդիայի հետ, ԱՊՀ ԱԱԳ-ն, ԵՄ 
պայմանագրերն Ալբանիայի, Ալժիրի, Բոսնիա-Հերցեգովինայի, 
Կոլումբիայի, Մեքսիկայի, Սերբիայի, Թունիսի, ինչպես նաև Մոլ-
դովայի, Ուկրաինայի և Վրաստանի հետ: 

3. Մաքսային միություն (ՄՄ) – մասնակից-պետություննե-
րը, նրանց միջև ԱԱԳ-ին զուգահեռ, պարտավորվում են երրորդ 
պետությունների նկատմամբ կիրառել համաձայնեցված մաք-
սային քաղաքականություն՝ զրկվելով, փաստորեն, այն ինքնու-
րույն որոշելու իրավունքից, թեև որոշ դեպքերում կարող են 
պահպանել ներմուծման քվոտաներն ինքնուրույն սահմանելու 
իրավունքը: ՄՄ-ի դեպքում մասնակից-երկրների տարածքը վե-
րածվում է միասնական մաքսային տարածության:  

ՄՄ-ների հիմնական նպատակը դրան չմիացած երկրների 
նկատմամբ մաքսային հովանավորչության (պրոտեկցիոնիզմի) 
կիրառման միջոցով ՄՄ անդամ-երկրների արտադրողների հա-
մար արտոնյալ պայմանների ստեղծումն է: Որպես կանոն, ՄՄ-
ները ենթադրում են միջկառավարական կամ վերպետական 
մարմինների ստեղծում, որոնց էլ անդամ-երկրները պատվիրա-
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կում են միասնական մաքսային քաղաքականության մշակման ու 
կիրառման լիազորությունները: 

Երբեմն ՄՄ-ների շրջանակներում կիրառվում է միասնա-
կան մրցակցային քաղաքականություն՝ շուկայում արտադրող-
ների մրցակցությունը խթանելու նպատակով, իսկ երբեմն էլ կի-
րառվում են բացառություններ որոշ ապրանքատեսակների (հա-
ճախ՝ գյուղատնտեսական) նկատմամբ: 

ՄՄ համաձայնագրեր են գործում ԵՄ-ի և Անդորրայի, Մո-
նակոյի, Սան Մարինոյի ու Թուրքիայի միջև, ԵԱՏՄ շրջանակնե-
րում՝ Բելառուսի, Հայաստանի, ՌԴ-ի, Ղազախստանի և Ղրղզս-
տանի միջև։ Այդպիսի խմբավորման օրինակ են նաև Անդյան 
ընկերակցությունը (Բոլիվիա, Կոլումբիա, Էկվադոր, Պերու) և 
ՄԵՐԿՈՍՈՒՐ-ը (Արգենտինա, Բրազիլիա, Պարագվայ, Ուրուգ-
վայ, Վենեսուելա): 

4. Ընդհանուր շուկա (ԸՇ) – ապրանքների, ծառայություն-
ների, կապիտալի և աշխատուժի ազատ տեղաշարժ խմբավոր-
ման ներսում («չորս ազատություններ»): Մասնակից երկրները 
վերացնում են վերը նշված գործոնների ազատ տեղաշարժը խո-
չընդոտող միջպետական տնտեսական սահմանները, տեխնի-
կական ու մաքսային սահմանափակումները: Աշխատուժի ա-
զատ տեղաշարժն իր հերթին ենթադրում է վիզային քաղաքա-
կանության միասնականացում: ԸՇ-ն ենթադրում է նաև սուբ-
սիդավորման, առողջապահության և սոցիալական ապահո-
վության, հակամենաշնորհային ու լիցենզավորման ոլորտնե-
րում ստանդարտների միասնականացում: 

ԸՇ օրինակներ են ԵՄ-ն և ԵՏՏ-ն, ԵԱՏՄ Եվրասիական 
տնտեսական տարածությունը, Հարավասիական ազատ 
առևտրի տարածությունը (ՍԱՖԹԱ – Բանգլադեշ, Բութան, 
Հնդկաստան, Մալդիվներ, Նեպալ, Պակիստան, Շրի Լանկա): 
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5. Տնտեսական միություն (ՏՄ) – մասնակիցների միջև ԸՇ, 
ՄՄ, ինչպես նաև նրանց հարկաբյուջետային և դրամավարկային 
քաղաքականության ներդաշնակեցում: ՏՄ-ները գործնականում 
հանդես են գալիս ՄՏԻ հաջորդ՝ արժութային միությունների հետ 
միասին: ՏՄ-ների օրինակ են ԵՄ-ն, Կարիբյան ընկերակցությու-
նը, Ռուսաստան-Բելառուս միութենական պետությունը:  

6. Արժութային միություն (ԱՄ) – երկու կամ ավելի պետու-
թյուններ պաշտոնապես կիրառում են միևնույն դրամական ար-
ժույթը:  

Տեսականորեն ԱՄ-ները կարող են լինել երեք տեսակ՝  
1. ոչ ֆորմալ, երբ որևէ պետություն միակողմանիորեն ըն-

դունում է որևէ այլ պետության կամ խմբավորման դրամական 
միավորը (օրինակ՝ ՀՀ դրամը Արցախի Հանրապետությունում, 
ՌԴ ռուբլին` Հարավային Օսիայում և Աբխազիայում, Իսրայելի 
շեկելը և Հորդանանի դինարը` Պաղեստինում, ԵՄ եվրոն` Չեռ-
նոգորիայում, Ավստրալիայի դոլարը` Կիրիբատիում, Նաուրուում 
և Տուվալուում, ԱՄՆ դոլարը՝ մի շարք երկրներում և այլն),  

2. ֆորմալ, երբ մի պետություն միջազգային համաձայնա-
գրի հիման վրա ընդունում է մեկ այլ պետության կամ միջպետա-
կան խմբավորման դրամական միավորը,  

3. ֆորմալ միասնական արժութային քաղաքականու-
թյուն, երբ մեկից ավելի պետություններ ընդունում են միասնա-
կան արժութային միավոր՝ վարելով միասնական արժութային 
քաղաքականություն: Ֆորմալ ԱՄ օրինակ է եվրոն՝ եվրոյի գոտու 
երկրներում: 

ԱՄ-ները կարող են համակցված լինել նաև ՄՄ-ների հետ 
(մաքսային և արժութային միություն), ինչպես, օրինակ, 
Արևմտաաֆրիկյան տնտեսական և արժութային միությունը, 
Կենտրոնական Աֆրիկայի տնտեսական և արժութային ընկե-
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րակցությունը, փաստացի նաև Հարավաֆրիկյան ՄՄ ընդհա-
նուր արժութային տարածությունը, ԵՄ-Անդորրա, ԵՄ-Մոնակո, 
ԵՄ-Սան Մարինո և այլն: 

7. Տնտեսական և արժութային միություն (ՏԱՄ) – ՏՄ և 
ԱՄ յուրօրինակ համակցություն է, որը ներառում է ՄՄ, ԸՇ ու ՏՄ 
հիմնական հատկանիշները, և դրանց գումարվում են նաև կա-
ռավարման վերազգային (վերպետական) մարմինների ստեղ-
ծումն ու միասնական մակրոտնտեսական քաղաքականության 
իրականացումը:  

ՏԱՄ օրինակներ են ԵՄ-ի ՏԱՄ-ը՝ եվրոյի գոտու մեջ մտնող 
ԵՄ անդամ-պետություններով, փաստացի՝ ԵՄ-Մոնակո, Շվեյցա-
րիա-Լիխտենշտայն և այլն: Ինքնավար ու կախյալ տարածքները 
ևս (օրինակ՝ ԵՄ որոշ երկրների անդրծովային տարածքները) 
երբեմն համարվում են իրենց մայր տարածքից առանձին մաք-
սային տարածքներ կամ ունեն ՄՄ, ԸՇ և ԱՄ տարատեսակ ֆոր-
մալ և ոչ ֆորմալ համակցությունների կարգավիճակ: 

Լիարժեք տնտեսական ինտեգրումը (ԼՏԻ) համարվում է 
ՏԱՄ-ի և հաջորդ՝ քաղաքական ինտեգրման միջև ընկած մի-
ջանկյալ փուլ, որը նաև տնտեսական ինտեգրման բարձրագույն 
մակարդակն է: ԼՏԻ-ից հետո ինտեգրված միավորներն ամբող-
ջությամբ կորցնում են տնտեսական քաղաքականության ոլոր-
տում իրենց ինքնիշխանությունը՝ այդ լիազորություններն ամբող-
ջությամբ փոխանցելով վերազգային (վերպետական) մարմիննե-
րին: Գործնականում ԼՏԻ-ն առկա է միայն պետությունների ներ-
սում: Միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում 
նման օրինակներ չկան: ԼՏԻ-ի օրինակ են երբեմն համարում 
ԱՄՆ-ն՝ որպես կեղծ-ինքնուրույն պետական կազմավորումների 
միություն:  
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8. Քաղաքական ինտեգրում (ՔԻ) – համարվում է տարա-
ծաշրջանային ինտեգրման վերջնակետը, որը ենթադրում է 
տնտեսական խմբավորման մասնակիցների լիարժեք տնտեսա-
կան ու քաղաքական միասնականացում, այդ թվում՝ մասնակից-
պետությունների ինքնիշխան լիազորությունների փոխանցում 
վերազգային-վերպետական կառավարման մարմիններին, որով, 
փաստորեն, ՄՏԻ խմբավորումը մոտեցվում է դաշնության կամ 
համադաշնության մակարդակին:  

ՔԻ-ի գործնական օրինակներ աշխարհում չկան: 
 
5.4. Տարածաշրջանային միջպետական ինտեգրման 

մեկնաբանման ընդհանուր և հատուկ տեսությունները 
 

5.4.1. Միջազգային հարաբերությունների տեսությունները 
և տարածաշրջանային միջպետական ինտեգրումը 
 
Ի տարբերություն ՄՏԻ հատուկ տեսությունների՝ միջազ-

գային հարաբերությունների ընդհանուր տեսությունները ՄՏԻ-ն 
դիտարկում են ոչ թե միջազգային հարաբերությունների տարա-
ծաշրջանային ենթահամակարգի ու ներտարածաշրջանային 
գործընթացների, այլ հենց միջազգային հարաբերությունների 
համակարգի ու համաշխարհային գործընթացների, մասնավո-
րապես համաշխարհային մակարդակով ուժերի բալանսի ու գե-
րիշխանության դիտանկյունից։ Այսպես, ինչպես նշվում է մաս-
նագիտական գրականության մեջ, ռեալիզմի շրջանակում պե-
տությունները, նրանց մրցակցությունը, պատերազմը համարվում 
են բնական, համաշխարհային քաղաքականությունը՝ «զրոյա-
կան հաշվով խաղ», որտեղ ուժեղները հաղթում են, իսկ թույլերը՝ 
պարտվում։ Այդ տեսանկյունից նրանք անբնական են համարում 
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պետությունների միջև երկարաժամկետ համագործակցությունը, 
նրանց հարաբերությունների կարգավորումը ինտեգրացիոն ինս-
տիտուտների ու միջազգային իրավանորմերի միջոցով, այդ ինս-
տիտուտների գերակայությունը պետությունների նկատմամբ։ 
Առաջնայնությունը տալով միջազգային անվտանգության հար-
ցերին՝ միջպետական հարաբերություններում սոցիալ-տնտեսա-
կան համագործակցության հարցերը նրանք համարում են երկ-
րորդական, ածանցյալ։ Ռեալիստների համոզմամբ միջպետա-
կան խմբավորումներն ի հայտ են գալիս կա՛մ երբ պետություն-
ները միավորվում են՝ առավել հզորներին բալանսավորելու նպա-
տակով, կա՛մ երբ փոքր պետությունները միավորվում են առա-
վել հզորների հետ՝ սեփական անվտանգությունն ամրապնդելու 
նպատակով։ Հետագայում նեոռեալիզմի շրջանակներում ի հայտ 
եկավ գերիշխանական կայունության տեսությունը, որի համա-
ձայն՝ մյուսներին գերազանցող ռեսուրսներ ու կարողություններ 
ունեցող պետությունը վերածվում է գերիշխանի, որն իր շուրջ է 
համախմբում մյուս պետություններին և շահագրգռված լինելով 
այդ համակարգում կայունության պահպանման մեջ՝ նա ձևավո-
րում է իր շահերն սպասարկող միջազգային ռեժիմ։ Իսկ երբ գե-
րիշխանը թուլանում է, միջազգային այդ ռեժիմն սկսում է քայ-
քայվել [13, с. 76-80, 14, с. 21-22]։ 

Չժխտելով միջազգային թատերաբեմում պետությունների՝ 
եսասիրական շահերով առաջնորդվելու հիմնարար թեզը՝ նեոլի-
բերալիզմի ներկայացուցիչները պնդում են, որ, այդուհանդերձ, 
նրանց մրցակցությունը «զրոյական հաշվով խաղ» չէ, քանի որ 
միջազգային առևտուրը պետություններին տալիս է առավել 
էժան ապրանքներ և ծառայություններ ստանալու հնարավորու-
թյուն։ Նրանց համոզմամբ միջպետական ինտեգրման գլխավոր 
նպատակը ծախսերի կրճատումն է և օգուտի մեծացումը, և հենց 
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այդ նպատակով էլ պետություններն սկսում են ենթարկվել մի-
ջազգային իրավանորմերին, միավորվել խմբավորումների մեջ։ 
Դա երկարաժամկետ հեռանկարում պետությունների համար ա-
վելի շահեկան է, քան պատերազմը, որը կարող է երաշխավորել 
միայն կարճաժամկետ օգուտ [14, с. 22-23]։ 

Նեոմարքսիստական հայեցակարգի շրջանակներում աշ-
խարհը բաժանված է Կենտրոն-միջուկի և Ծայրամասի, որոնցից 
յուրաքանչյուրն իր հերթին ևս բաժանված է կենտրոնի ու ծայրա-
մասի, ինչպես նաև Կիսածայրամասի։ Պետությունը չհամարելով 
միջազգային հարաբերությունների գլխավոր սուբյեկտ՝ նեո-
մարքսիստները գտնում են նաև, որ «շահերի ներդաշնակու-
թյուն» համապատասխանաբար կա միայն Կենտրոնի ու Ծայրա-
մասի կենտրոնական պետությունների միջև, որոնք Կենտրոնի 
ծայրամասային պետությունների հետ միասին հակադրվում են 
Ծայրամասի ծայրամասային պետություններին։ Ավելին, այս հե-
ղինակների համոզմամբ Ծայրամասի ու Կիսածայրամասի պե-
տությունները գտնվում են Կենտրոնի պետություններից տնտե-
սական ու քաղաքական կախվածության մեջ։ Ըստ այդմ էլ՝ նեո-
մարքսիստներն ինտեգրումը համարում են կենտրոնական պե-
տությունների կողմից ծայրամասային պետությունների շահա-
գործման բարձրագույն փուլ [14, с. 23]։ 

Նեոմարքսիստական այս մոտեցումների հետ սերտ աղերս-
ներ ունի նաև կախվածության տեսությունը, որի համաձայն՝ 
ծայրամասային պետությունների թույլ զարգացվածության պատ-
ճառն այն չէ, որ նրանք ինտեգրված չեն կամ թույլ են ինտե-
գրված աշխարհ-համակարգին, այլ այն է, թե ինչպես են նրանք 
ինտեգրված։ Այս տեսության հետևորդների համոզմամբ աղքատ 
պետությունները հարուստներին տրամադրում են բնական պա-
շարներ, էժան աշխատուժ, հնացած տեխնոլոգիաների և ապ-
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րանքների սպառման շուկաներ, առանց որոնց կենտրոնական 
պետությունները չէին կարող հարուստ լինել։ Իսկ թույլ զարգա-
ցած պետությունների՝ հարուստներին ընդդիմանալու ցանկա-
ցած փորձ կարող է հանգեցնել նրանց նկատմամբ տնտեսական 
ու ռազմական պատժամիջոցների կիրառման։ Այս տեսության 
հետևորդները տնտեսական ինտեգրումը համարում են հարուստ 
և աղքատ պետությունների միջև հարկադրված փոխկախվածու-
թյան հետևանք [15, pp. 196-197]։  

 
5.4.2. ՄՏԻ հատուկ տեսությունները3 

 
ՄՏԻ հատուկ տեսությունները ձևավորվել և զարգացել են 

եվրոպական ինտեգրման փորձի հիման վրա, ուստի դրանց հա-
մընդհանրությանը և կիրառելիությանը այլ տարածաշրջաննե-
րում ինտեգրման գործընթացների մեկնաբանման ու ուղենշման 
հարցում պետք է մոտենալ վերապահումներով։ Ստորև կխոսենք 
այդ տեսություններից մի քանիսի մասին։ 

5.4․2․1. Ֆեդերալիզմ [16, pp. 29-30, 1, էջ 25-26] 
Ֆեդերալիզմի (դաշնապետություն) հետևորդները պնդում 

են, որ ինտեգրվող պետությունների փոխհարաբերություննե-
րի հիմքում պետք է ընկած լինի միութենական (դաշնային) 
պետության մոդելը, որը նաև պետք է լինի ինտեգրման վերջ-
նարդյունքը: Խաղաղության պահպանմանն ու անվտանգության 
ապահովմանն ուղղված այդ դաշնության ստեղծումը, նրանց հա-
մոզմամբ, վերջ կդնի բռնությանը միջպետական տարաձայնու-
թյունների կարգավորման գործում:  

                                                            
3 Ժողովածուի այս բաժինը հեղինակի՝ ԵՊՀ եվրոպական ուսումնասիրություն-
ների կենտրոնի «Եվրոպագիտության հիմունքներ» ձեռնարկում ընդգրկված դա-
սախոսությունների 1.3 մասի լրամշակված տարբերակն է։ 
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Ֆեդերալիստներն ընդգծում են վերազգային դաշնապետու-
թյան երեք կարևոր առավելություններ` 1. խոշոր խնդիրներն ա-
վելի փոքր զրկանքներով լուծելու հնարավորությունը, քան դա 
հնարավոր է ապակենտրոնացման պայմաններում, 2. սահմա-
նադրորեն ամրագրված դաշնությունում որևէ մի խմբի կողմից 
իշխանության զավթման անհնարինությունը և 3. այն հանգա-
մանքը, որ գումարը (դաշնությունը) ավելին է, քան այն կազմող 
երկրների ամբողջությունը:  

 
5.4․2․2. Նոր ֆունկցիոնալիզմ [17, pp. 46, 49, 55, 18, pp. 8-

10, 19, p. 15, 1, pp. 27-29]  
Նորաֆունկցիոնալիզմի ուշադրության կենտրոնում ին-

տեգրման մեխանիզմն է: Այս հեղինակների կարծիքով ինտեգ-
րումը գործընթաց է, որի դեպքում իրենց ընդհանուր շահերի 
ներկայացումն ու իրականացումն ապահովելու նպատակով ին-
տեգրվող պետություններն իրենց ինքնիշխան իրավունքների 
մի մասը փոխանցում են իրենց կողմից ստեղծվող և բոլորի հա-
մար միասնական ինստիտուցիոնալ կառույցին: Ինտեգրման 
մասնակից-երկրներն ու նրանց կառավարությունները խա-
ղում են բավական պասիվ դեր, մինչդեռ վերազգային ինստի-
տուտներն ակտիվ կազմակերպիչներ են և ինտեգրման «ո-
գեշնչողներ», իսկ ոչ պետական կազմակերպված խմբերը և 
քաղաքական ուժերն իրականացնում են ինտեգրման յուրօրի-
նակ «խթանիչի» դեր:  

Նորաֆունկցիոնալիզմի կենտրոնական տարրը «ցայտյու-
նի» («spill-over») հայեցակարգն է, որը ենթադրում է ոչ միայն 
նոր ոլորտների վրա ինտեգրման տարածում, այլև դրա խոր-
քային, որակական զարգացում` ինտեգրման ցածր ձևերից 
անցում առավել բարձրերին: Սակայն նրանք մերժում են այդ 
«ցայտյունի» մեխանիկական ազդեցության գաղափարը և 
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պնդում, որ դրանում դրված օբյեկտիվ հնարավորությունների ի-
րագործման համար անհրաժեշտ են նպատակաուղղված քաղա-
քական գործողություններ: Ավելին, ինտեգրումը պետք է զարգա-
նա նախևառաջ այն ոլորտներում, որտեղ այն կարող է շոշափելի 
արդյունքներ տալ, այսինքն` ինտեգրումը պետք է լինի (նաև) 
տնտեսապես արդարացված` ակնկալելով, որ տնտեսական ին-
տեգրման հետևողական զարգացումը կհանգեցնի ինստիտու-
ցիոնալ փոփոխությունների՝ նոր մակարդակի բարձրացնելով 
քաղաքական ինտեգրումը:  

«Ցայտյունի» հայեցակարգը նորաֆունկցիոնալիսները կի-
րառում են տնտեսական ինտեգրման ողջ շղթայի` ազատ առևտ-
րային գոտուց մաքսային միության, ապա` ընդհանուր շուկայի, 
այնուհետև` տնտեսական ու արժութային միության անցման տե-
սական մեկնաբանության համար: Նորաֆունկցիոնալիստները 
հանգուցային նշանակություն են տալիս վերազգային ինստի-
տուտներին, որոնց վերազգային բնույթը ոչ միայն գործառու-
թային առավելություն է, որը թույլ է տալիս լավագույնս 
առանձնացնել ու պաշտպանել ինտեգրման մասնակիցների 
ընդհանուր շահերը, այլ նաև ինտեգրման ամրության ու ան-
շրջելիության գլխավոր երաշխիքն է: 

Գործնականում նկատելի են «ցայտյունի» տարբեր դրսևո-
րումներ։ Դրանցից ամենատարածվածը գործառութայինն է, 
որը ենթադրում է, որ քաղաքականությունը մի ոլորտում կարող է 
անկանխատեսելի ազդեցություն ունենալ այլ ոլորտների վրա: 
Քաղաքական «ցայտյունը», ի տարբերություն նախորդի, ան-
դամ-պետությունների միջև միջկառավարական գործարք է, որն 
ունի կանխատեսելի հետևանքներ: Խթանվող «ցայտյունի» օրի-
նակ է, երբ ինտեգրացիոն խմբավորման բարձրագույն վերպե-
տական մարմինը քաղաքական այնպիսի օրակարգ է կազմում, 
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որը նպաստում է անդամ-պետությունների ավելի խորը ինտե-
գրմանը: 

Նորաֆունկցիոնալիստները խոսում են նաև ինտեգրման 
հնարավոր հետընթացների («spill-backs»)՝ նախկինում ձեռք բեր-
ված պայմանավորվածությունների սառեցման ու ճգնաժամների 
մասին: 

 
5.4․2․3. Միջկառավարական մոտեցում [20, pp. 68, 70-71, 

18, pp. 11-13, 19, pp. 16-17, 1, էջ 29-31]  
Միջկառավարական մոտեցման շրջանակներում ինտեգրու-

մը դիտարկվում է որպես պետությունների շահերի փոխազդե-
ցության, բանակցությունների կամ առևտրի արդյունք, խիստ 
սահմանափակ համաձայնություն ինքնիշխան ազգային պետու-
թյունների միջև: Միջկառավարական մոտեցումը չի ընդունում 
վերպետական ինքնիշխանության գոյության հնարավորու-
թյունը և կարևորում է անդամ-պետությունների ինքնիշխա-
նության պահպանումը:  

Սթենլի Հոֆմանի կարծիքով, քանի որ ոչ բոլոր շահերն են 
ընդհանուր, և ոչ բոլոր ընդհանուր շահերն են միատեսակ 
կարևոր բոլոր պետությունների համար, ապա բոլորին հա-
մախմբելու միակ ուղին բնական ընտրությունն է` 1. կապակ-
ցելով այն շահերը, որոնք ընդհանուր են, 2. այնտեղ, որտեղ 
դրանք ընդհանուր են, և 3. այն չափով, որքանով դրանք ընդ-
հանուր են:  

Էնդրյու Մորավչիկն ինտեգրումը ներկայացնում է որպես 
«ծախք-օգուտ» ռացիոնալ հաշվարկի վրա հիմնված երկմակար-
դակ խաղ: Առաջին՝ ազգային շահերի ձևակերպման մակարդա-
կում, քաղաքական ու սոցիալական խմբերի շահերի համաձայ-
նեցման և պետության ու հասարակության փոխազդեցության 
արդյունքում ձևավորվում են որոշակի նպատակներ ու նախա-
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պատվություններ («ինտեգրման պահանջմունք»), որոնցով պե-
տությունը դուրս է գալիս խաղի երկրորդ մակարդակ` առևտուր 
միջկառավարական մակարդակում («ինտեգրացիոն որոշումնե-
րի առաջարկ»): Հենց դրանով է նա բացատրում ազգային պե-
տությունների հակասական վարքը, երբ վերջիններս ընդունում 
են իրենց ինքնավարությունը սահմանափակող որոշումներ` փո-
խարենը որոշակի առավելություններ ստանալով ավելի լայն` ին-
տեգրացիոն ինստիտուտների դաշտում, որտեղ միջկառավարա-
կան առևտուրը վերածվում է դրական գումարով խաղի: 

Ուիլյամ Ուոլեսն իր հերթին խոսում է «ձևային» և «ոչ 
ձևային» ինտեգրման մասին. «ձևային ինտեգրումը» ենթադ-
րում է պետության ինտեգրացիոն քաղաքականություն, իսկ «ոչ 
ձևային ինտեգրումը» տեղի է ունենում ոչ պետական դերակա-
տարների անդրսահմանային փոխգործակցության շրջանակնե-
րում: Եվ եթե ոչ ձևային ինտեգրումը տեղի է ունենում քաղաքա-
կան որոշումներից անկախ` հետևելով շուկայի օրենքներին, ա-
պա ձևային ինտեգրումն արտահայտվում է քաղաքական որո-
շումներում, իրավական ակտերում, որոնք խթանում կամ վերա-
կողմնորոշում են տարերային գործընթացները, հակազդում 
դրանց բացասական հետևանքներին: Ինտեգրման այդ երկու 
տիպերը փոխկապակցված են: Ձևային ինտեգրման շրջանակնե-
րում որոշումներ ընդունելիս հաշվի են առնվում նաև ոչ ձևային 
ինտեգրման մասնակիցների շահերը` երբեմն ուղղակիորեն 
խթանելով ոչ ձևային ինտեգրումը կամ դրա այս կամ այն կողմե-
րը: 

 
5.4․2․4. Քաղաքական ցանց [18, pp. 29-30, 21, pp. 36-37, 1, 

էջ 31-32]  
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Եթե ռեալիստական հայեցակարգերը պետությունների 
մրցակցությունը ներկայացնում են որպես «զրոյական հաշվով 
խաղ», որտեղ ուժեղն անպայման հաղթում է, իսկ թույլը` պարտ-
վում, ապա քաղաքական ցանցը համագործակցության մի 
շրջանակ է, որտեղ փոխկախվածության շնորհիվ շահում են 
բոլոր մասնակիցները` անկախ նրանց ուժային հնարավորու-
թյունների հարաբերակցությունից («հաղթանակ-հաղթա-
նակ» իրավիճակ): Սակայն հարկ է նշել, որ սա բոլորովին չի 
նշանակում, որ բոլոր մասնակիցներն են հավասարապես օգտ-
վում: Այդուհանդերձ, կա նաև «մեդալի հակառակ կողմը». նույն 
ցանցային էֆեկտի պատճառով ինտեգրման մասնակից-պե-
տություններից մեկի խնդիրը կարող է դառնալ խնդիր ինտե-
գրացիոն ամբողջ խմբավորման համար:  

 
5.4․2․5. Տարբերակված (ճկուն) ինտեգրում [22, pp. 2-3, 23, 

pp. 95-97, 102, 1, էջ 32-33]  
Տարբերակված (ճկուն) ինտեգրման տեսության շրջանակնե-

րում օգտագործվում է երեք հայեցակարգ` «ըստ ընտրության», 
«տարբեր արագությունների» և «փոփոխական երկրաչափու-
թյուն»:  

Ի տարբերություն մյուս երկուսի՝ «ըստ ընտրության» հայե-
ցակարգը մերժում է բոլոր անդամ-պետությունների համար 
միասնական իրավական ժառանգության անհրաժեշտությունը՝ 
ենթադրելով, որ յուրաքանչյուր անդամ-պետություն հնարավո-
րություն և իրավունք ունի ընտրելու այն ոլորտը, որտեղ նա 
շահագրգռված է մասնակցելու համագործակցությանը:  

«Տարբեր արագությունների» հայեցակարգի համաձայն` 
առավել զարգացած երկրները կարող են սկսել ավելի խորը հա-
մագործակցություն` նախատեսելով որոշակի ժամանակահատ-
վածում մյուս երկրների մասնակցությունը ևս ապահովող մեխա-
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նիզմներ: Այս դեպքում պահպանվում է միասնական իրավա-
կան ժառանգությունը, սակայն միևնույն նպատակին անդամ-
պետությունները հասնում են տարբեր «արագություններով» 
և տարբեր ժամանակահատվածներում:  

«Փոփոխական երկրաչափությունը» ևս ենթադրում է, որ 
ինտեգրացիոն ընկերակցության ներսում կան սկզբունքային, 
էական տարբերություններ, որոնց պատճառով անդամ-պե-
տությունները ժամանակավորապես խմբավորվում են տար-
բեր «շրջանակների» մեջ: Այդ օղակներից առաջինը կամ «մի-
ջուկը» պետք է կազմեն ինտեգրվածության բարձր աստիճան ու-
նեցող երկրները, որոնք պետք է առաջ մղեն ինտեգրման ողջ 
գործընթացը: Երկրորդ օղակը պետք է կազմեն ինտեգրման 
ավելի ցածր մակարդակում գտնվող պետությունները: Երրորդ 
օղակը ներառում է ինտեգրացիոն խմբավորմանն անդամակցու-
թյան թեկնածու-պետությունները: Չորրորդ օղակը պետք է կազ-
մեն ինտեգրացիոն խմբավորման հետ սերտորեն համագործակ-
ցող պետությունները, որոնք, հնարավոր է, ոչ մոտ ապագայում 
կանդամակցեն այդ խմբավորմանը: Եվ վերջին՝ հինգերորդ 
օղակը ներառում է բոլոր այն պետությունները, որոնք երբևէ կա-
րող են խմբավորմանն անդամակցության ցանկություն հայտնել:  
 

ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 
1. Ի՞նչ է միջպետական ինտեգրումը, և ինչո՞վ է այն տար-

բերվում միջպետական համագործակցության մյուս ձևերից։ 
2. Որո՞նք են ՄՏԻ պայմանները (փոփոխականներ, նախա-

պայմաններ և հիմնապայմաններ, նպատակներ), և ի՞նչ նշանա-
կություն ունեն դրանք ՄՏԻ սկզբնավորման ու զարգացման հա-
մար։ 

3. Որո՞նք են ՄՏԻ մակարդակները և ինչո՞վ են տարբեր-
վում միմյանցից։ 
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4. Որո՞նք են միջպետական ինտեգրման մասին ռեալիստա-
կան, ազատական և մարքսիստական տեսությունների հիմնադ-
րույթները։ Ի՞նչ ընդհանրություններ և տարբերություններ ունեն 
այդ հայեցակարգերը միջպետական ինտեգրման տեսանկյունից։ 

5. Որո՞նք են միջպետական ինտեգրման մասին ֆեդերա-
լիզմի, նոր ֆունկցիոնալիզմի, միջկառավարական մոտեցման, 
քաղաքական ցանցի և տարբերակված ինտեգրման տեսություն-
ների հիմնադրույթները։ Ի՞նչ ընդհանրություններ ու տարբերու-
թյուններ ունեն այդ հայեցակարգերը միջպետական ինտեգրման 
հարցում։ 

6. Ի՞նչ ընդհանրություններ ու տարբերություններ ունեն մի-
ջազգային հարաբերությունների ընդհանուր և ինտեգրման հա-
տուկ տեսությունները միջպետական ինտեգրման հարցում: 
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Wiener A. and Diez T., Eds. (2009). European Integration 
Theory. 2nd Ed., Oxford, Oxford University Press, pp. 25-90. 

Սողոմոնյան Մ. (2014). Միջազգային հարաբերությունների 
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ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
600-700 բառային ծավալի շրջանակում կազմե՛ք ընտրված 

տարածաշրջանում տարածաշրջանայնացման ձևերի մասին տե-
ղեկանք։ 
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ԹԵՄԱ 6. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 
Այս թեմայի շրջանակում անդրադարձ կկատարենք միջազ-

գային տարածաշրջանայնության (ռեգիոնալիզմի) էությանը, դրա 
բնորոշումներին, «հին» ու «նոր», կոշտ ու փափուկ, բաց ու փակ 
տիպերին, ցածր ու բարձր մակարդակներին, ինչպես նաև միջ-
տարածաշրջանայնությանն ու դրա տեսակներին։ 

 
6.1. Միջազգային տարածաշրջանայնության բնորոշումները 

 
Տարածաշրջանայնությունը սերտորեն փոխկապակցված է 

տարածաշրջանայնացմանը, միջազգային տարածաշրջանագի-
տության առանցքային հասկացություններից է, ինչպես «տարա-
ծաշրջանը» կամ «տարածաշրջանայնացումը»։ Սակայն մասնա-
գիտական գրականության մեջ միջազգային տարածաշրջանայ-
նության բնորոշման հարցում համաձայնություն չկա, որի պատ-
ճառը ոչ միայն «տարածաշրջան» հասկացության մեկնաբանու-
թյան տարբեր մոտեցումներն են, այլ նաև «տարածաշրջանայ-
նացում» ու «տարածաշրջանայնություն» հասկացությունների 
հարաբերակցության շուրջ տարակարծությունները։ Պայմանա-
կանորեն տարածաշրջանայնության գիտական բնորոշումները 
կարելի է բաժանել երեք խմբի՝ համալիր, գործընթացահենք և 
արդյունքահենք։ Այսպես, համակցված կամ համալիր մոտեց-
մամբ տարածաշրջնայնացման ու տարածաշրջանայնության 
հասկացութային հարաբերակցության ինքնատիպ մոտեցում է 
առաջ քաշում Էնդրյու Հարելը՝ տարածաշրջանայնացումը հա-
մարելով տարածաշրջանայնության տեսականորեն ու գործնա-
կանում փոխկապակցված, մասամբ համընկնող հինգ տարատե-
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սակներից մեկը։ Տարածաշրջանայնության այդ հինգ կարգերն 
են. 

1. տարածաշրջանայնացումը՝ տարածաշրջանի ներսում ոչ 
ֆորմալ ինտեգրումը, որի խթանը տարատեսակ գործարար 
շրջանակների, հասարակական կազմակերպությունների ու մաս-
նավոր անձանց միջև սոցիալ-տնտեսական փոխազդեցությունն 
է (փափուկ տարածաշրջանայնություն), 

2. տարածաշրջանային ինքնագիտակցության և ինքնու-
թյան ձևավորումը՝ տարածաշրջանի բնակիչների մոտ որոշակի 
հանրույթին պատկանելու գիտակցության ու պատկերացման 
ձևավորումը, որն ի հայտ է գալիս ներքին (ընդհանուր մշակույթ, 
պատմություն, ավանդույթներ) ու արտաքին («մենքից» տարբեր-
վող «ուրիշի», «օտարի» կերպարը) գործոնների ազդեցությամբ 
(կոգնիտիվ-ճանաչողական տարածաշրջանայնություն), 

3. միջպետական տարածաշրջանային համագործակցու-
թյունը՝ միջպետական-միջկառավարական համաձայնագրերի 
կնքումը, միջազգային համապատասխան ռեժիմների ստեղծու-
մը, որը կարող է ուղեկցվել նաև միջազգային-տարածաշրջա-
նային կազմակերպությունների հիմնադրմամբ, և որի նպատակը 
մասնակից-պետությունների քաղաքականությունների ներդաշ-
նակեցումն է (համագործակցային տարածաշրջանայնություն), 

4. պետությունների կողմից առաջ մղվող տարածաշրջա-
նային ինտեգրումը՝ տարածաշրջանի պետությունների կողմից 
նրանց միջև ապրանքների, մարդկանց, կապիտալի ու ծառայու-
թյունների փոխանակության խոչընդոտների կրճատմանը կամ 
վերացմանն ուղղված քաղաքականությունը (ինտեգրացիոն տա-
րածաշրջանայնություն), 

5. տարածաշրջանային համախմբումը՝ նախորդ չորս գոր-
ծընթացների զարգացման համակցված արդյունքը, որը կարող է 
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դրսևորվել և՛ որպես տարածաշրջանի պետությունների՝ արտա-
քին աշխարհի հետ փոխհարաբերությունների տարածաշրջա-
նային մակարդակ, և՛ որպես տարածաշրջանային խնդիրների 
նկատմամբ տարածաշրջանային քաղաքականություն (տարա-
ծաշրջան-սուբյեկտ) [1, pp. 37-45]: 

Հաջորդ՝ գործընթացահենք մոտեցմամբ Տանյա Բյորզելն ու 
Թոմաս Ռիսեն տարածաշրջանայնությունը համարում են 
առնվազն երեք պետությունների միջև տարածաշրջանային ֆոր-
մալ ինստիտուտների ու կազմակերպությունների ստեղծման ու 
խթանման՝ գերազանցապես պետությունների կողմից նախա-
ձեռնվող-կառավարվող գործընթաց [2, p. 7]։ Նմանատիպ բնո-
րոշում է տալիս նաև Ջոզեֆ Նայը՝ տարածաշրջանային հիմքի 
վրա միջպետական ընկերակցությունների կամ խմբավորումների 
ձևավորում [3, p. vii]։ Այս մոտեցմամբ, ինչպես տեսնում ենք, 
տարածաշրջանայնությունը նույնացվում է տարածաշրջանի 
ձևավորման գործընթացի՝ տարածաշրջանայնացման, իսկ ավե-
լի կոնկրետ, ըստ Հեթնեի, ձևային տարածաշրջանի փուլի հետ։  

Վոսկրեսենսկին առաջարկում է արդյունքահենք մոտեցում՝ 
(քաղաքական) տարածաշրջանայնությունը դիտարկելով որպես 
փոխհարաբերություն սահմանակից այնպիսի պետությունների 
աշխարհագրական խմբի ներսում, որոնք ունեն մի շարք ընդհա-
նուր հատկանիշներ, փոխազդեցության ու փոխգործակցության 
ինստիտուցիոնալացման բարձր մակարդակ, որն իրականաց-
վում է բազմակողմ ֆորմալ կառուցվածքի միջոցով [4, с. 107]։ 
Այսպիսի մոտեցման դեպքում շեշտադրվում է ոչ թե տարածա-
շրջանի պետությունների միջև փոխազդեցության ինստիտուցիո-
նալացման (կամ տարածաշրջանայնացման) գործընթացը, այլ 
հենց այդ գործընթացի արդյունքը։ Այսինքն՝ եթե տարածաշրջա-
նայնացումը տարածաշրջանի ձևավորման՝ պետական-կառա-
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վարական մարմինների և/կամ ոչ պետական-ոչ կառավարական 
դերակատարների (նախևառաջ բիզնես-առևտրային կազմակեր-
պությունների) կողմից նախաձեռնվող-խթանվող գործընթաց է, 
ապա տարածաշրջանայնությունը տարածաշրջանայնացման 
արդյունքում միջպետական-միջկառավարական մակարդակում 
տվյալ տարածաշրջանի՝ որպես միասնական օրգանիզմի ձևա-
կերպման, արտաքին հարաբերություններում այդ տարածա-
շրջանին սուբյեկտի կարգավիճակ տալն է։ 

Հարկ է նշել, որ, ինչպես իրավամբ պնդում է Էռնսթ Հաասը, 
անհրաժեշտ է տարբերակել փոխկապակցված, բայց չհամընկ-
նող «տարածաշրջանային ինտեգրումը», «տարածաշրջանային 
համագործակցությունը», «տարածաշրջանային կազմակերպու-
թյունը» և «տարածաշրջանայնությունը» [5, p. 610]։ Առաջնորդ-
վելով Հաասի մոտեցմամբ՝ տարածաշրջանայնությունը թերևս 
կարելի է բնորոշել որպես տարածաշրջանի պետությունների 
էլիտաների միջև խորը և լայն փոխհամաձայնություն տարա-
ծաշրջանի ներքին ու արտաքին խնդիրների շուրջ, որի ար-
դյունքում այդ խնդիրների լուծման նպատակով այդ պետու-
թյունները որդեգրում են միասնական, ներդաշնակեցված 
ռազմավարություն տարածաշրջանի պետությունների միջև։ 
Տարածաշրջանայնության այսպիսի արդյունքահենք բնորոշման 
դեպքում շեշտադրվում են ոչ թե որևէ տարածաշրջանի ներսում 
պետությունների, ոչ պետական դերակատարների փոխազդեցու-
թյունների, միասնացման, փոխկապվածության սկզբնավորումն 
ու զարգացումը, այլ դրանց արդյունքը։ Այսինքն՝ եթե տարա-
ծաշրջանայնացումը տարածաշրջանի ձևավորման գործընթացն 
է, ապա տարածաշրջանայնությունն այդ գործընթացի արդյուն-
քում ի հայտ եկած միասնականության դրսևորումն է։ Եվ եթե 
տեսականորեն տարածաշրջանային այդ միասնականությունը 
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կարող է դրսևորվել ինչպես միջազգային կյանքի բոլոր, այնպես 
էլ առանձին ոլորտներում՝ տնտեսաքաղաքական, ռազմաքաղա-
քական, սոցիոմշակութային և այլն, ապա գործնականում հան-
դիպում ենք տարածաշրջանայնության համընդհանուր (օրինակ՝ 
եվրոպական տարածաշրջանայնությունը) կամ բազմոլորտ (օրի-
նակ՝ հարավամերիկյան և ասիական տարածաշրջանայնությու-
նը) ընդգրկման դեպքերի։ 

 
6.2. Հին և նոր, փակ և բաց, կոշտ և փափուկ  

տարածաշրջանայնություն 
 
Մեթյու Դոյջն առանձնացնում է տարածաշրջանայնության 

էվոլյուցիայի երեք փուլ՝ «կայսերական» (1920-1930-ական թթ.), 
«փակ» կամ «հին» (Երկրորդ աշխարհամարտի ավարտից մինչև 
1970-ական թթ. կեսերը) և «բաց» կամ «նոր» (սկսած 1980-ական 
թթ. վերջերից)։ «Կայսերական» տարածաշրջանայնությունը, 
ըստ Մ. Դոյջի, ի հայտ է եկել երկու աշխարհամարտների միջև 
ընկած ժամանակահատվածում կայսերապաշտական խմբավո-
րումների ներսում։ Այս շրջանում նախաձեռնությունները կոչված 
էին սպասարկելու այդ խմբավորումներում գերակայող գերիշ-
խան-տերությունների տնտեսական, քաղաքական ու ռազմական 
շահերը։ Արդյունքում այդ խմբավորումները վերածվեցին մի-
մյանց հետ մրցակցող «փակ տարածաշրջանների», որոնք ապա-
հովում էին հովանավոր տերության, այլ ոչ թե բոլոր մասնակից 
պետությունների զարգացումը։ Ուստի, ինչպես իրավամբ նկա-
տում է Դոյջը, այսպիսի «ակումբների» վրա հիմնված միջազ-
գային կարգն ի զորու չեղավ ստեղծել միջազգային գործակ-
ցային համակարգ, փոխարենը գերիշխանների միջև կոշտ 
մրցակցության, նրանց փոխհարաբերություններում լարվածու-
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թյան աճը հանգեցրեց նոր աշխարհամարտի։ Երկրորդ աշխար-
համարտից հետո ի հայտ եկած «փակ» տարածաշրջանայնու-
թյունը, ի տարբերություն կայսերականի, հիմնված էր մասնակից 
պետությունների ինքնիշխան հավասարության վրա և ուղղված 
էր դեպի ընդհանուր օգուտը։ Այդուհանդերձ, ինչպես նշում է 
հեղինակը, «փակ» տարածաշրջանայնությունն իր նախորդի 
նմանությամբ պահպանում էր դեպի ներս ուղղվածությունը, հա-
մագործակցության ոլորտների համեմատաբար սակավությունը 
և հովանավորչական հատկանիշները։ Մասնավորապես այն 
ուղղված էր մասնակիցների միջև միասնական-ընդհանուր շու-
կայի ձևավորմանն ու ընդլայնմանը, ինչպես նաև խմբավորման 
մասնակից պետությունների արտադրողներին արտաքին՝ 
խմբավորումից դուրս գտնվող պետությունների արտադրողնե-
րից պաշտպանելուն։ Որոշ դեպքերում (օրինակ՝ Եվրոպայում) 
«փակ» տարածաշրջանայնությունն ուներ նաև անվտանգության 
բաղադրիչ՝ ուղղված լինելով հետպատերազմյան խաղաղության 
ինստիտուցիոնալացմանը և մասնակից պետությունների միջև 
պատերազմի հիմքերի վերացմանը։ Երկբևեռ աշխարհակարգի 
փլուզմամբ մեկնարկած «բաց» տարածաշրջանայնությունն իր 
հերթին բնորոշվում է պետությունների ու հասարակությունների 
միջև համաշխարհային մասշտաբով փոխկապվածության ու 
փոխկախվածության աճով, փոխազդեցությունների ինտենսի-
վացմամբ։ Եթե «հին» տարածաշրջանայնությունը ծագմամբ գե-
րազանցապես պետականակենտրոն էր, միջկառավարական 
«գործարքների» արդյունք, ապա «նոր» տարածաշրջանայնու-
թյունը տնտեսական անդրազգային-անդրպետական տարածու-
թյունների և համաշխարհայնացման գործընթացներին արձա-
գանքելու անհրաժեշտության արդյունք է։ Այս պայմաններում 
թեև ազգային պետությունը շարունակում է ղեկավարել տարա-
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ծաշրջանայնությունը, այդուհանդերձ վերջինս արդեն և՛ արձա-
գանք է մասնավոր շուկայի դերակատարների գործունեությանը, 
և՛ ազգային-պետական կառավարությունների քաղաքական ա-
ռաջնահերթություն։ Ավելին, ժամանակակից՝ «նոր-բաց» տարա-
ծաշրջանայնությունը, ի տարբերություն «հին-փակի», այլևս գե-
րազանցապես տնտեսական չէ և ներառում է թե՛ տնտեսական, 
թե՛ քաղաքական, սոցիալական, մշակութային ոլորտներ, և դրա 
օրակարգը չի սահմանափակվում միայն տարածաշրջանային 
առևտրային ռեժիմների կամ ռազմական դաշիքների ստեղծ-
մամբ։ Բացի դրանից, եթե «հին-փակին» բնորոշող էին դեպի 
ներս ուղղվածությունն ու հովանավորչությունը՝ մասնակից պե-
տությունների տնտեսություններն արտաքին մրցակիցներից 
պաշտպանելու նպատակով, ապա «նոր-բացն» ուղղված է դեպի 
դուրս՝ դեպի արտաքին աշխարհը՝ նպատակ ունենալով արդյու-
նավետորեն ներգրավվել և մրցակցել համաշխարհային շուկա-
յում, ոչ թե մեկուսանալ դրանից։ Այդ հանգամանքն ստիպում է 
տարածաշրջանային կազմակերպություններին փոխազդել մի-
մյանց հետ՝ այդկերպ ծնունդ տալով և զարգացնելով նաև միջ-
տարածաշրջանայնությունը [6, pp. 3-12]։ 

«Հին» և «նոր» տարածաշրջանայնության գլխավոր բնութա-
գրիչների մասին խոսում է նաև Բ. Հեթնեն՝ նշելով դրանց հե-
տևյալ առանցքային տարբերությունները:  

 Հին տարածաշրջանայնությունը ձևավորվել է «սառը պա-
տերազմի» երկբևեռ, իսկ նորը` «սառը պատերազմի» ավարտից 
հետո ձևավորված բազմաբևեռ աշխարհակարգի տրամաբանու-
թյան համատեքստում, որոնցից առաջինի պայմաններում «կեղծ 
տարածաշրջանները» հակված էին վերարտադրելու երկբևեռայ-
նությունն իրենց շրջանակներում:  
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 Եթե հին տարածաշրջանայնությունը ձևավորվել է 
«վերևից»` հաճախ գերտերությունների արտաքին միջամտու-
թյամբ, ապա նորը տարածաշրջանների ներքին գործընթացների 
արդյունք է, երբ մասնակից երկրներն ընդհանուր մարտահրա-
վերներին դիմակայելու համար զգում են փոխգործակցության 
խորացման անհրաժեշտություն:  

 Եթե հին տարածաշրջանայնությունն ուղղված էր դեպի 
ներս և նպաստում էր տնտեսական հովանավորչության ի հայտ 
գալուն, ապա նորն առավել «բաց» է և համատեղելի փոխկա-
պակցված համաշխարհային տնտեսության հետ, որը, սակայն, 
չի բացառում տարածաշրջանային տնտեսական ռեժիմի ձևավո-
րումը:  

 Հին տարածաշրջանայնության նպատակներն առավել 
միակողմանի ու հստակ էին (անվտանգություն, կայունություն և 
այլն), իսկ նորը ներառում է բազմաչափ նպատակների համալիր 
(նաև սոցիալ-տնտեսական զարգացում, շրջակա միջավայր և 
այլն):  

 Եթե հին տարածաշրջանայնությունը կենտրոնացած էր 
միջպետական հարաբերությունների վրա, ապա նորը դարձել է 
համաշխարհային կառուցվածքային փոխակերպման մաս, որում 
ոչ կառավարական դերակատարները ևս ունեն ազդեցիկ դերա-
կատարում [10, pp. 7-8]։ 

Հարկ է նկատել, որ նոր տարածաշրջանայնությունը չի սահ-
մանափակվում ազատ առևտրով և ունի տնտեսական, քաղաքա-
կան, սոցիալական ու մշակութային չափումներ, որի համատեքս-
տում առաջնային նշանակություն են ստանում տարածաշրջա-
նային ինքնության ու միասնականության հարցերը: Նոր տարա-
ծաշրջանայնությունը չի կարելի դիտարկել համաշխարհայնա-
ցումից անկախ, քանզի արդի համաշխարհային կարգը բնու-
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թագրվում է տարբեր տարածաշրջաններին ներհատուկ առանձ-
նահատկություններին զուգահեռ տարածաշրջանայնացման 
զարգացման ընդհանրական օրինաչափություններով: 

Մասնագիտական գրականության մեջ նշվում է տարածա-
շրջանայնության նաև «կոշտ» և «փափուկ» տիպերի մասին։ 
Այսպես, Լուիզա Ֆոսեթի մոտեցմամբ կոշտ տարածաշրջանայ-
նության դեպքում տարածաշրջանային փոխազդեցությունները 
ֆորմալացված են և կառավարվում, կանոնակարգվում են միջ-
պետական համաձայնությունների ու կազմակերպությունների 
միջոցով, իսկ փափուկի դեպքում գլխավոր նպատակը տարա-
ծաշրջանային ինքնության ու ինքնագիտակցության ձևավորումն 
է տարածաշրջանային խմբերի ու ցանցերի համախմբման միջո-
ցով [8, p. 433]։ Մասնագետները նշում են, որ կոշտ տարածա-
շրջանայնությունը բնորոշվում է տնտեսական ուղղվածություն ու-
նեցող տարածաշրջանային ինտեգրման միջպետական ու միջ-
կառավարական համաձայնագրերով, իսկ փափուկը՝ սոցիալա-
կան փոխազդեցությունների շեշտադրվածությամբ, քաղաքացի-
ական հասարակության դերակատարների ներգրավմամբ, ինչ-
պես նաև տնտեսական ու քաղաքական ինտեգրման կարևորու-
թյան նվազմամբ [9, pp. 45-46]։ 

Ընդհանուր առմամբ, կոշտ տարածաշրջանայնության դեպ-
քում նախաձեռնությունն ունի «վերից վար» ուղղվածություն, այ-
սինքն` նախաձեռնողի դերում հանդես է գալիս պետությունը: 
Փոխգործակցությունն այս դեպքում ունի ինստիտուտացված-
ձևայնացված բնույթ և բնութագրվում է հստակ (իշխանական) 
աստիճանակարգության առկայությամբ` հիմնված վարչական ու 
դիվանագիտական գերատեսչությունների որոշիչ ազդեցության 
վրա, որոնք հստակորեն առաջնորդվում են պետական շահի մա-
սին ռեալիստական պատկերացումներով: 
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Փափուկ տարածաշրջանայնությունը ձևավորվում է «վարից 
վեր»` շարժընթացի լայն հնարավորություններ ապահովելով հո-
րիզոնական, ապակենտրոնացված աստիճանակարգության մա-
կարդակում փոխգործակցող սուբյեկտների ինքնավարության ու 
բազմազանության համար: Այս դեպքում գերիշխող է «բաց աշ-
խարհագրությունը»` հիմնված ոչ այնքան տարածքային մերձու-
թյան, որքան ընդհանուր ինքնության ձևավորման վրա: Ըստ 
որում, առաջնային դերակատարումն այստեղ վերապահված է ոչ 
կառավարական և/կամ ենթաազգային ինստիտուտներին, որոնց 
միջև ինտեգրումը կառուցված է ցանցային հայեցակարգի վրա: 
Այստեղ փոխգործակցությունը համատեքստային է, առավել 
ճկուն ու պակաս ձևայնացված: Այսպիսի ընկալումը ներառում է 
կոգնիտիվիզմի ու ինստիտուցիոնալիզմի մոտեցումներ` ենթադ-
րելով, մասնավորապես, որ «կոգնիտիվ» (ճանաչողական, իմա-
ցական) կապիտալն էականորեն ազդում է տարածաշրջանի ինս-
տիտուցիոնալ կառուցվածքի ձևավորման վրա, այսինքն` գաղա-
փարների բացակայության դեպքում, մի կողմից, ինստիտուտ-
ներն ուղղակի չէին կարող ձևավորվել, իսկ մյուս կողմից՝ գաղա-
փարների ազդեցությունը որոշումների ընդունման ոլորտի վրա 
կարող է ամրապնդվել արդյունավետ ինստիտուտների միջոցով: 

Բ. Հեթնեն նշում է նաև տարածաշրջանայնության մի քանի 
չափումներ՝ համագործակցության ուղղություններ։  

 Առևտրային խմբավորումները, որոնց քանակական 
կտրուկ աճ նկատվեց հատկապես «հին» տարածաշրջանայնու-
թյան շրջանում՝ 1950-1960-ական թթ.։ Դրանք ուղղված էին դե-
պի «ներս» և ունեին հովանավորչական բնույթ՝ նպատակ ունե-
նալով մասնակից պետությունների շուկաները և արտադրողնե-
րին պաշտպանել արտաքին մրցակցությունից։ 
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 Արժութային տարածաշրջանայնությունը առևտրային 
խնդիրների վրա շեշտադրվածության պատճառով դուրս է եղել 
մասնագիտական շրջանակների ուշադրությունից։ Այդ տարա-
ծաշրջանայնության գլխավոր նպատակ հեղինակը համարում է 
ֆինանսական կայունությունը, որն իր հերթին, ինչպես առևտ-
րային տարածաշրջանայնության դեպքում, պահանջում է մաս-
նակիցների հավաքական գործողություններ և նրանց ֆինան-
սաարժութային փոխհարաբերությունների կարգավորման հա-
մապատասխան գործիքակազմ, այդ թվում՝ տարածաշրջանային 
համապատասխան ինստիտուտների առկայություն։ 

 Զարգացման տարածաշրջանայնությունը ենթադրում է 
աշխարհագրական տարածաշրջանի շրջանակում դրա պետու-
թյունների միջև համաձայնեցված գործողություններ նրանց միջև 
տնտեսական փոխլրացման ու տնտեսական ներուժի ամրա-
պնդման ուղղությամբ։ Դա կարող է հիմնված լինել ինչպես 
առևտրային համաձայնագրերի, այնպես էլ ավելի ընդգրկուն 
զարգացման ռազմավարությունների վրա, ներառել ու համակցել 
տնտեսական զանազան բաղադրիչներ (օրինակ՝ ներդրումներ, 
վճարումներ, արժութային ինտեգրում և ներդաշնակեցում), 
տնտեսության առանձին ճյուղերում (օրինակ՝ տրանսպորտ ու 
հաղորդակցություն) համագործակցությունը։ 

 Անվտանգության տարածաշրջանայնությունը եղել է 
«հին» տարածաշրջանայնության առաջին ալիքի հիմնական բա-
ղադրիչը. այդ շրջանի տարածաշրջանային ինտեգրումը գերա-
զանցապես ուներ տնտեսական բնույթ և խաղաղության ու ան-
վտանգության ամրապնդման նպատակներ։ Սակայն այսօր հե-
ղինակի համոզմամբ անվտանգության հարցերով տարածա-
շրջանային փոխգործակցությունն ստացել է ինքնուրույն տրա-
մաբանություն։ Այն ներկայումս դիտարկվում է որպես տարա-
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ծաշրջանի պետությունների և այլ դերակատարների գործողու-
թյունների համախումբ, որի նպատակը մասնակիցների հակա-
մարտային ու հակամարտածին փոխհարաբերությունների վրա 
հիմնված տարածաշրջանը զարգացնելն է, այն անվտանգության 
ընկերակցություն դարձնելը [10, pp. 550-554]։ 

Հեթնեն խոսում է նաև տարածաշրջանայնության ցածր ու 
բարձր մակարդակների մասին։ Ցածր մակարդակի տարածա-
շրջանայնությունը նկատվում է ենթատարածաշրջանի կամ միկ-
րոտարածաշրջանի շրջանակում և նպատակ ունի պաշտպանե-
լու դրան մասնակցող ու համեմատաբար թույլ զարգացած պե-
տություններին մակրոտարածաշրջանի զարգացած միջուկ-պե-
տություններից։ Տարածաշրջանայնության այս մակարդակը հիմ-
նականում պակաս ինստիտուցիոնալացված-ձևայնացված է, 
պակաս չափով է ազդվում պետական ու քաղաքացիական հա-
սարակության դերակատարներից, ավելի արձագանքող է շու-
կայի մասնավոր սեկտորի շահերին, քան տարածաշրջանայնու-
թյունը մակրոտարածաշրջանի մակարդակում։ Վերջին շրջանում 
թե՛ ցածր, թե՛ բարձր մակարդակի տարածաշրջանայնության 
մեջ նկատելի է ոչ կառավարական դերակատարների ակտիվու-
թյան ու ազդեցության նշանակալի աճ։ Բարձր մակարդակի տա-
րածաշրջանայնությունը՝ միջտարածաշրջանայնությունը, տարա-
ծաշրջանայնության տեսական բարձրագույն մակարդակն է, որը 
բնորոշվում է աշխարհի տարբեր տարածաշրջանների պետու-
թյունների ու տարածաշրջանային խմբավորումների միջև փոխ-
կապակցության ու փոխկախվածության աճով այնպես, ինչպես 
պետությունների փոխազդեցությունները որևէ կոնկրետ տարա-
ծաշրջանի ներսում [10, pp. 557-558]։ 

 



 92

6.3. Միջտարածաշրջանայնություն 
 
Համաշխարհայնացման ու տարածաշրջանայնացման գոր-

ծընթացների ինտենսիվացման, դրանց փոխկապակցման ու փո-
խազդեցության արդյունքում աստիճանաբար ի հայտ է եկել մի 
երևույթ, որը մասնագիտական գրականության մեջ հայտնի է 
«միջտարածաշրջանայնություն» (Interregionalism) անունով։ Եթե 
միջազգային տարածաշրջանայնացման ու տարածաշրջանայնու-
թյան երևույթները ներկայումս լայնորեն ուսումնասիրվում են, 
կան արդեն գիտական քիչ թե շատ կայացած ավանդույթներ ու 
հասկացութային համակարգ, ապա միջտարածաշրջանայ-
նության ուսումնասիրությունները գտնվում են զարգացման 
սկզբնական փուլում։ Դրանով պայմանավորված՝ միջտարա-
ծաշրջանայնությունը պակաս չափով է հայեցակարգայնացված. 
դրա մեկնաբանությունները, մեկնաբանման ու տիպավորման 
մոտեցումները համեմատաբար սակավ են։ 

Միջտարածաշրջանայնությանը վերաբերող գրականության 
մեջ այդ հասկացությամբ բնորոշում են տարածաշրջանային եր-
կու խմբավորումների, տարածաշրջանային որևէ խմբավորման և 
այլ տարածաշրջանում գտնվող որևէ պետության կամ դրանց 
խմբի համագործակցությունը, երբեմն՝ տարբեր տարածաշրջան-
ներում գտվող պետությունների չինստիտուցիոնալացված խմբե-
րի միջև փոխազդեցությունը։ Չնայած այդ երևույթի դրսևորման 
բազմազանությանը՝ առանցքային ու անհրաժեշտ պայմանը 
տարբեր տարածաշրջաններում գտնվող սուբյեկտների փոխազ-
դեցության առկայությունն է։  

Միջտարածաշրջանայնությունը դիտարկելով տարածա-
շրջանային որևէ կազմակերպության տեսանկյունից՝ Հայներ 
Հենգին առանձնացնում է այդ կազմակերպության արտաքին 
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հարաբերությունների երեք հնարավոր ձև՝ հարաբերությունները 
այլ տարածաշրջանային կազմակերպության հետ (օրինակ՝          
ԵՄ-ԱՍԵԱՆ), այլ տարածաշրջանում գտնվող պետության հետ 
(օրինակ՝ ԵՄ-Հնդկաստան) և ուղղակի կամ անուղղակի ներ-
գրավվածությանը միջտարածաշրջանային այլ մեխանիզմներում 
(օրինակ՝ Եվրամեդ) [11, p. 34]։ Նրա համոզմամբ, կազմակեր-
պություն-կազմակերպություն համագործակցային ձևը միջտա-
րածաշրջանայնության «իդեալական տեսակ» է, որը թեև բնորոշ 
է «հին» տարածաշրջանայնությանը, այն այսօր էլ լայն տարա-
ծում ունի։ Միջտարածաշրջանայնության կազմակերպություն-
պետություն ձևաչափը, որպես կանոն, ստեղծվում է գլխավոր 
առևտրային կամ անվտանգային գործընկերների հետ։ Համա-
գործակցային այս ձևաչափը ևս այսօր լայն տարածում ունի։ 
«Նոր» տարածաշրջանայնությանը բնորոշ է կազմակերպության 
ներգրավումը միջտարածաշրջանային այլ մեխանիզմներում, որի 
գործնական օրինակներն ու տեսակներն այսօր գնալով աճում 
են, որոշ տեսակներն էլ աստիճանաբար նմանվում են տարա-
ծաշրջանայնության ձևերին։ Միջտարածաշրջանայնության այս 
ձևում հեղինակը նշում է երեք տարատեսակ՝  

1. փոխհարաբերությունները որևէ տարածաշրջանային կազ-
մակերպության և այլ տարածաշրջանում գտնվող պետություննե-
րի քիչ թե շատ կոորդինացված խմբի միջև (ԱՍԵՄ՝ ԱՍԵԱՆ-Եվ-
րոպա գագաթնաժողովներ),  

2. փոխհարաբերությունները տարբեր տարածաշրջաններ 
կամ ենթատարածաշրջաններ ներկայացնող պետությունների 
քիչ թե շատ կոորդինացված երկու խմբերի միջև (Արևելյան 
Ասիա-Լատինական Ամերիկա համագործակցության համաժո-
ղով),  
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3. փոխհարաբերությունները երկու կամ ավելի տարածա-
շրջաններ կամ ենթատարածաշրջաններ ներկայացնող պետու-
թյունների, նրանց խմբերի և տարածաշրջանային կազմակեր-
պությունների միջև (ԱՊԵԿ՝ Ասիա-Խաղաղօվկիանոսյան տնտե-
սական համագործակցությունը) [11, pp. 38-39]։ 

Շինտարո Համանական իր հերթին նշում է միջտարածա-
շրջանայնության հինգ ձև (տե՛ս նաև Գծապատկեր 1) [12, pp. 5-6]. 

1. Բուն միջտարածաշրջանայնություն (Interregionalism)՝ 
տարածաշրջան-տարածաշրջան համագործակցությունը, որն 
իրականացվում է միջպետական տարածաշրջանային երկու ու 
ավելի խմբավորումների՝ միջպետական տարածաշրջանային 
կազմակերպությունների միջոցով։ Դրա տիպային օրինակ են 
Եվրոպա-Ասիա համագործակցությունը ԵՄ-ԱՍԵԱՆ, Եվրոպա-
Հարավային Ամերիկա համագործակցությունը ԵՄ-ՄԵՐԿՈՍՈւՐ, 
Հարավարևելյան Ասիա–Հարավային Ամերիկա համագործակ-
ցությունը ԱՍԵԱՆ-ՄԵՐԿՈՍՈւՐ փոխգործակցության տեսքով։ 

Հարկ է նկատել, որ միջտարածաշրջանայնության այս ձևի 
առաջամարտիկը և միակ հանգույցը տևական ժամանակ եղել է 
ԵՄ-ն, բայց «սառը պատերազմի» ավարտից հետո տարածա-
շրջանային այլ խմբավորումներ (ՍԱԱՐԿ-ԱՍԵԱՆ, ԱՍԵԱՆ–
ՄԵՐԿՈՍՈւՐ, ՄԵՐԿՈՍՈւՐ-ԽՏՀ և այլն) ևս սկսեցին զարգացնել 
կապերը միմյանց հետ ։ 

2. Արտատարածաշրջանայնությունը (Extraregionalism), որը 
տարածաշրջանային որևէ խմբավորման և դրանից դուրս 
գտնվող որևէ մի պետության համագործակցությունն է (ԵՄ-Ճա-
պոնիա, ԵՄ-Հնդկաստան, ԱՍԵԱՆ-Ճապոնիա, ԱՍԵԱՆ-Ավստ-
րալիա)։ 

Որոշ հեղինակների կարծիքով արտատարածաշրջանայնու-
թյունը կարող է լինել ինստիտուցիոնալացված՝ հիմնված իրավա-
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պայմանագրային հարաբերությունների, պարբերական-կանո-
նավոր հանիպումների վրա, և չինստիտուցինալացված, երբ այդ 
երկխոսությունն իրավականորեն կանոնակարգված չէ, և հանդի-
պումները կանոնավոր չեն կազմակերպվում։ Նրանք արտատա-
րածաշրջանայնության ձև են համարում նաև որևէ տարածա-
շրջանային կազմակերպությունում այլ տարածաշրջանում 
գտնվող պետությանը դիտորդի կամ գործընկերոջ կարգավիճա-
կի տրամադրումը [13, pp. 105-106]։ 

3. Խաչաձև տարածաշրջանայնությունը (Cross-regional), 
որը տարածաշրջանային տարբեր խմբավորումներին պատկա-
նող պետությունների երկկողմ համագործակցությունն է (Գերմա-
նիա-Ճապոնիա)։ 

4. Անդրտարածաշրջանայնություն (Trans-regionalism), երբ 
տարածաշրջանային երկու ու ավելի խմբավորումներին պատ-
կանող երկու ու ավելի պետություններ ստեղծում են նոր խմբա-
վորում։ Սրա օրինակ Համանական նշում է Աֆրիկա-Եվրոպա 
5+5 համագործակցության ձևաչափն Ալժիրի, Թունիսի, Լի-
բիայի, Մարոկկոյի, Մավրիկիոսի և Իսպանիայի, Իտալիայի, 
Մալթայի, Պորտուգալիայի, Ֆրանսիայի միջև, ինչպես նաև Իբե-
րոամերիկյան ամենամյա գագաթնաժողովը Լատինական Ամե-
րիկայից 19 և Եվրոպայից 3 երկրների (Անդորրա, Իսպանիա, 
Պորտուգալիա) մասնակցությամբ։ 

5. Համատարածաշրջանայնությունը (Pan-regional coopera-
tion), որը միջտարածաշրջանայնության հիպոթետիկ ձև է և կա-
րող է ներառել տարածաշրջանային տարբեր խմբավորումների 
բազմաթիվ անդամների։ Այդպիսի համագործակցության օրի-
նակ է Համաեվրասիական համագործակցությունը, որը կարող է 
ներառել Եվրոպան, Արևելյան, Հարավային, Արևմտյան և Կենտ-
րոնական Ասիան, ինչպես նաև Ռուսաստանը։ 
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Գծապատկեր 1. Միջտարածաշրջանայնության հինգ ձևերը՝  
ըստ Շ. Համանակայի 

 
Համաշխարհային մասշտաբով միջտարածաշրջանայնաց-

ման գործընթացները Յուրգեն Ռյուլանդը բացատրում է մի քա-
նի պատճառով: 
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1. Միջտարածաշրջանայնությունը համաշխարհային մասշ-
տաբով «Եռյակին»՝ Հյուսիսային Ամերիկային, Արևեմտյան Եվրո-
պային, Հարավային ու Հարավարևելյան Ասիային բալանսավո-
րելու մեխանիզմների փնտրտուքի արդյունք է։ Այդ իմաստով հե-
ղինակն ԱՍԵՄ-ն ու ԱՊԵԿ-ը դիտարկում է որպես «Եռյակի» եր-
կու բաղադրիչների կոալիցիա՝ ընդդեմ երրորդի։ 

2. Միջտարածաշրջանայնությունը՝ գլոբալ կառավարման 
մեխանիզմ։ «Եռյակի» կազմակերպություններն ու պետություննե-
րը փորձում են գլոբալ տնտեսաքաղաքական հարթակներ դուրս 
գալ միջտարածաշրջանային հարթակներում մասնակիցների 
միջև արդեն համաձայնեցված դիրքորոշումներով՝ այդկերպ, մի 
կողմից, դյուրացնելով գլոբալ մակարդակում որոշումների ընդու-
նումը, մյուս կողմից՝ պաշտպանելով միջտարածաշրջանային 
հարթակների մասնակիցների հավաքական շահերը գլոբալ մա-
կարդակում։ 

3. Միջտարածաշրջանայնությունը նպաստում է նաև դրան 
մասնակցող տարածաշրջանային խմբավորումների փոխհարա-
բերություններում «ուրիշի» կերպարի ձևավորմանը, ինչն էլ իր 
հերթին նպաստում է այդ խմբավորումների ներսում հավաքա-
կան՝ տարածաշրջանային ինքնության ձևավորմանը [14, pp. 62-
67]։ 

 
ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 
1. Ինչո՞ւ մասնագիտական հանրույթում չկա միջազգային 

տարածաշրջանայնության միասնական՝ բոլորի համար ընդունե-
լի ըմբռնում։ 

2. Ինչո՞վ են տարբերվում միջազգային տարածաշրջանայ-
նության բնորոշման համալիր, գործընթացահենք ու արդյունքա-
հենք մոտեցումները։ 
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3. Ինչպե՞ս է մեկնաբանվում տարածաշրջանայնությունը 
համալիր-համակցված մոտեցմամբ։ Ի՞նչն է շեշտադրվում այս 
մոտեցման շրջանակում։ 

4. Ինչպե՞ս է մեկնաբանվում տարածաշրջանայնությունը 
գործընթացահենք մոտեցմամբ։ Ի՞նչն է շեշտադրվում այս մո-
տեցման շրջանակում։ 

5. Ինչպե՞ս է մեկնաբանվում տարածաշրջանայնությունն 
արդյունքահենք մոտեցմամբ։ Ի՞նչն է շեշտադրվում այս մոտեց-
ման շրջանակում։ 

6. Մեկնաբանե՛ք տարածաշրջանայնության մեկնաբանման 
գործընթացահենք մոտեցման ու տարածաշրջանայնացման բնո-
րոշման առնչությունները։ 

7. Որո՞նք են տարածաշրջանայնության՝ Է. Հարելի առա-
ջարկած կարգերը և ինչպես են դրանք բնութագրվում։ 

8. Որո՞նք են միջազգային տարածաշրջանայնության էվո-
լյուցիոն փուլերը, ինչո՞վ է բնութագրվում դրանցից յուրաքանչյու-
րը, և ինչո՞վ են դրանք տարբերվում միմյանցից։ 

9. Ինչո՞վ են տարբերվում տարածաշրջանայնության բաց ու 
փակ տիպերը։ 

10. Որո՞նք են տարածաշրջանայնության հին-նոր տարբե-
րակման հիմնական բնութագրերը՝ ըստ Բ. Հեթնեի։ 

11. Ինչպե՞ս է բնութագրում Լ. Ֆոսեթը տարածաշրջանայ-
նության կոշտ և փափուկ տիպերը։ 

12. Ի՞նչ փոխկապակցություններ կան տարածաշրջանայնու-
թյան հին ու նոր, բաց ու փակ, կոշտ ու փափուկ տիպերի միջև։ 

13. Տարածաշրջանայնության ի՞նչ չափումներ է առանձնաց-
նում, և ինչպե՞ս է դրանք բնութագրում Բ. Հեթնեն։ 

14. Ինչո՞վ է պայմանավորված տարածաշրջանայնության 
բարձր-ցածր մակարդակների տարբերակումը։ 
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15. Ի՞նչ է միջտարածաշրջանայնությունը, և ինչո՞վ է այն 
տարբերվում տարածաշրջանայնությունից։ 

16. Ինչո՞վ է պայմանավորված միջտարածաշրջանայնության 
ի հայտ գալը համաշխարհային մասշտաբով։ 

17. Ո՞րն է Հ. Հենգիի՝ միջտարածաշրջանայնության բնորոշ-
ման ելակետը, և միջտարածաշրջանայնության ի՞նչ ձևեր ու տա-
րատեսակներ է նա առանձնացնում։ Բնութագրե՛ք այդ ձևերը։ 

18. Ո՞րն է Շ. Համանակայի՝ միջտարածաշրջանայնության 
բնորոշման ելակետը, և նա միջտարածաշրջանայնության ի՞նչ 
ձևեր ու տարատեսակներ է առանձնացնում։ Բնութագրե՛ք այդ 
ձևերը։ 
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ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
1. Օգտագործելով միջազգային տարածաշրջանայնության 

վերը տրված բնորոշումները՝ 600-700 բառային ծավալի շրջա-
նակում կազմե՛ք ընտրված տարածաշրջանում միջպետական 
համագործակցության մասին տեղեկանք։ 

2. Օգտագործելով միջտարածաշրջանայնության վերը 
տրված բնորոշումները՝ 600-700 բառային ծավալի շրջանակում 
կազմե՛ք ընտրված տարածաշրջանային խմբավորման արտա-
տարածաշրջանային կապերի մասին տեղեկանք։ 
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ԹԵՄԱ 7. ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԵՆԹԱՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ ԵՎ  
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐ 

 
Այս թեմայի շրջանակում անդրադարձ կկատարենք տարա-

ծաշրջանային անվտանգության համալիրներին՝ որպես տարա-
ծաշրջաններում միջպետական փոխհարաբերությունների ու-
սումնասիրության մեթոդական մոտեցմանը, այդ տեսության 
հիմքում ընկած անվտանգայնացման տեսությանն ու այդ համա-
լիրների տիպավորմանը։ 

 
7.1. Միջազգային հարաբերությունների վերլուծության 

մակարդակները. տարածաշրջանը՝ որպես վերլուծության 
ենթամակարդակ 

 
Համաշխարհային քաղաքականության մեջ պետությունների 

մասնակցությամբ տեղի ունեցող իրադարձություններն ու գոր-
ծընթացները մեկնաբանելու համար մասնագիտական գրակա-
նության մեջ հաճախ առաջարկվում է կիրառել մակարդակային 
վերլուծության մեթոդը։ Այդ մեթոդի դասական՝ եռամակարդակ 
տարբերակը (ըստ Քենեթ Ուոլցի) ենթադրում է, որ այդ գործըն-
թացների կամ իրադարձությունների համակողմանի վերլուծու-
թյունը պետք է իրականացվի երեք մակարդակով՝ անհատի, պե-
տության ու համակարգի։ Անհատի մակարդակում ուսումնասի-
րության առարկան որոշում ընդունող(ներ)ի անձնային հատկա-
նիշներն են, օրինակ՝ համոզմունքները, ընկալումները, վարքը, 
պետության մակարդակում՝ տվյալ պետության ներքին միջավայ-
րի հատկանիշները, օրինակ՝ քաղաքական ռեժիմը, կառավար-
ման ձևը, տնտեսական կացութաձևը, քաղաքական մշակույթը, 
հանրային կարծիքը, շահերի ու ճնշման խմբերը, իսկ համակար-
գի մակարդակում՝ արտաքին միջավայրի հատկանիշները՝ մի-
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ջազգային համակարգի կառուցվածքը, ուժային հարաբերակցու-
թյունը և այլն։ Միջազգային հարաբերությունների տեսություննե-
րից յուրաքանչյուրն իր հերթին, ինչպես գիտենք, կարևորում է 
այս կամ այն գործոնների համախմբի ազդեցությունը պետու-
թյան արտաքին քաղաքականության վրա [1, p. 57], օրինակ՝ ան-
հատի մակարդակում հատկանիշների վերլուծության կարևորու-
թյունն ընդգծում է կոնստրուկտիվիզմը, պետության մակարդա-
կում՝ ռեալիզմը, մարքսիզմը, միջազգային համակարգում՝ նոր 
ռեալիզմը, նոր-ազատական ինստիտուցիոնալիզմը։ Սակայն ա-
վանդական այս մոտեցումների կողքին վերջին շրջանում լայնո-
րեն կիրառվում է վերլուծության ևս մեկ՝ տարածաշրջանային 
մակարդակը (տե՛ս նաև Գծապատկեր 1)։ Այսպես՝ միջազգային 
հարաբերությունները դիտարկելով որպես համակարգ՝ համա-
կարգային մոտեցման շրջանակում խոսվում է միջազգային հա-
րաբերությունների գլոբալ համակարգի կառուցվածքային տար-
րերի, այդ թվում՝ միջազգային հարաբերությունների տարա-
ծաշրջանային (ենթա)համակարգերի առկայության մասին՝ որ-
պես դրանց բնորոշող հատկանիշներ նշելով այն, որ [2, с. 112]. 

 միջազգային քաղաքական կյանքի հիմնասկզբունքները 
բնորոշ են ամբողջ աշխարհին, և տարածաշրջանային ենթահա-
մակարգերը՝ որպես միջազգային կյանքի կազմակերպման առա-
վել ցածր մակարդակ, ևս բնութագրվում են գլոբալ համակարգի 
հատկանիշներով, 

 քանի որ տարածաշրջաններն ինքնատիպ են, և տարա-
ծաշրջանային որևէ ենթահամակարգի գործառնության ուսում-
նասիրությունը կարող է միայն սահմանափակ նշանակություն 
ունենալ տարածաշրջանային այլ ենթահամակարգերի գործառ-
նությունը հասկանալու համար, 
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 այդուհանդերձ, տարածաշրջանը որպես վերլուծության 
առանձին մակարդակ դիտարկելը, տարածաշրջանային որևէ 
ենթահամակարգի կառուցվածքն ու գործառնման առանձնա-
հատկություններն ըմբռնելը կարող են օգնել՝ հասկանալու այլ 
տարածաշրջաններ, անգամ եթե դրանց ներքին գործընթաց-
ներն ունեն տարբերություններ։ 

 
Գծապատկեր 1. Միջազգային հարաբերությունների վերլուծության 

մակարդակները 
 

 
 
 
Ա. Վոսկրեսենսկին միջազգային հարաբերությունների տա-

րածաշրջանային ենթահամակարգը սահմանում է որպես մի-
ջազգային հարաբերությունների համակարգի տարածական 
չափման մեջ տնտեսաքաղաքական, մշակութային-քաղաքակր-
թական, սոցիալ-մշակութային և սոցիալ-պատմական փոխազդե-
ցությունների ամբողջություն։ Ենթահամակարգային փոխազդե-
ցությունների այդ համախմբի հիմքում այդ ենթահամակարգի 

Գլոբալ/Միջազգային համակարգ

Տարածաշրջանային ենթահամակարգ

Պետություն

Անհատ
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մաս կազմող պետությունների տարածաշրջանային-աշխարհա-
գրական, սոցիալ-պատմական և տնտեսաքաղաքական ընդհա-
նուր պատկանելությունն է։ Ըստ որում, հեղինակի համոզմամբ 
միևնույն պետությունը տարբեր չափորոշիչներով կարող է պատ-
կանել մեկից ավելի տարածաշրջանային հատվող ենթահամա-
կարգերի [2, pp. 112-113]։ 

Ա. Վոսկրեսենսկին խոսում է նաև տարածաշրջանային հա-
մալիրի ու տարածաշրջանային կարգի մասին։ Նա նշում է, «տա-
րածաշրջանային ենթահամակարգն» ավելի ընդգրկուն է, քան 
«տարածաշրջանային համալիրը», և եթե դրանցից առաջինը 
շեշտում է պետությունների փոխազդեցությունների տարածա-
կան ընդգրկումը, ապա երկրորդը՝ այդ փոխազդեցությունների 
ծավալը, եթե առաջինը շեշտում է մակրոտարածաշրջանը՝ որ-
պես միջազգային հարաբերությունների սուբյեկտ, ապա երկրոր-
դը՝ այդ համակարգի որևէ «ոլորտային» հատվածը։ Որպես 
տնտեսության մեջ տարածաշրջանային համալիրի այդպիսի «ո-
լորտային» դրսևորման օրինակ՝ նա նշում է տարածաշրջանային 
ինտեգրման մակարդակները (տե՛ս 5.3), իսկ անվտանգության 
ոլորտում՝ տարածաշրջանային անվտանգության համալիրը՝ 
տարածաշրջանի պետությունների փոխհարաբերությունների 
բնույթն ազգային-պետական և միջազգային անվտանգության 
հարցերում [2, с. 115-116]։ Իսկ «տարածաշրջանային կարգը» հե-
ղինակը սահմանում է որպես տարածաշրջանային ենթահամա-
կարգի կամ համալիրի ներքին կառուցվածքի կազմակերպման 
միջոց, որն առաջնահերթորեն պայմանավորված է տարածաշր-
ջանի պետությունների ուժային հարաբերակցությամբ ու նրանց 
փոխհարաբերությունների բնույթով [2, с. 116]։ 
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7.2. Տարածաշրջանային անվտանգության համալիրներ 
 
Համակցելով նոր ռեալիզմի և կոնստրուկտիվիզմի որոշ 

տարրեր՝ Կոպենհագենյան դպրոցի ներկայացուցիչներ Բարի 
Բուզանը և Օլե Վեվերն առաջ քաշեցին տարածաշրջանային 
անվտանգության համալիրների տեսությունը (ՏԱՀՏ)։ Այն ուշադ-
րությունը կենտրոնացնում է ուսումնասիրվող պետության անմի-
ջական՝ տարածաշրջանային միջավայրի վրա։ Տեսության հեղի-
նակները պնդում են, որ համաշխարհային քաղաքականության 
իրողությունները պետք է բացատրել ոչ միայն համաշխարհային՝ 
ընդհանուր միջազգային համակարգի, այլ նաև դրա մաս կազ-
մող տարածաշրջանային ենթահամակարգերի հատկանիշներով։ 
Փաստորեն, վերլուծության տարածաշրջանային մակարդակը 
նրանք տեղադրում են միջազգային համակարգի ու պետության 
մակարդակների միջև։ Ըստ այդմ՝ տարածաշրջանները դիտարկ-
վում են որպես համաշխարհային համակարգի բաղադրիչներ՝ 
ենթահամակարգեր, որոնց շրջանակներում տարածաշրջանի 
պետությունների միջև ուժային հարաբերակցությունն ու թշնա-
մական կամ բարեկամական փոխհարաբերություններն այն աս-
տիճան են փոխկապակցված, որ հնարավոր չէ այդ երկրների 
անվտանգության խնդիրները դիտարկել մյուսներից առանձին։ 
Այդ սերտ փոխկապակցություններն էլ ստեղծում են տարածա-
շրջանային անվտանգության համալիր [3, pp. 40, 43-44]։ Պե-
տությունների թշնամական-բարեկամական փոխհարաբերու-
թյունների զարգացման շարժընթացը բացատրելու և դրա հիման 
վրա ՏԱՀ–երը կառուցելու համար հեղինակները կիրառում են 
անվտանգայնացման տեսությունը։ Անվտանգայնացումը, ըստ 
նրանց կողմից տրված ձևակերպման, խոսույթային (դիսկուրսիվ) 
գերքաղաքականացված գործընթաց է, որի ընթացքում քաղա-
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քական հանրույթը (իմա՝ կառավարող էլիտան) ձևավորում է այս 
կամ այն գործոնի, երևույթի՝ պետության համար կենսական 
սպառնալիք կամ վտանգավոր լինելու մասին պատկերացումներ 
և դրան դիմակայելու կամ չեզոքացնելու նպատակով ստեղծում է 
հրատապ ու բացառիկ միջոցներ ձեռնարկելու անհրաժեշտու-
թյուն [4, pp. 23-25]։ 

Փաստորեն՝ ՏԱՀ-երն անվտանգային մակրոտարածա-
շրջաններ կամ ենթատարածաշրջաններ են։ Պետությունների 
խումբը անվտանգության (ենթա)համալիր անվանելու համար 
նրանց միջև անվտանգության ոլորտում պետք է լինեն այնպիսի 
խորը փոխազդեցություններ, որոնք պետությունների այդ խմբին 
կառանձնացնեն հարակից տարածքներից ու դրանցում գտնվող 
պետություններից։ Այս առումով հատկանշական է, որ Բուզանն 
ու Վեվերը խոսում են նաև ՏԱՀ-ի բացակայության կամ ձևավոր-
ման անհնարինության երկու խումբ պայմանների մասին՝ «ծած-
կելու» ու «չկառուցվածքայնացվածության» դեպքերը։ Առաջին 
դեպքում անվտանգային տարածաշրջանից դուրս գտնվող մեծ 
տերության շահերն այդ տարածաշրջանում այն աստիճան են 
մեծանում, որ նրա գործողություններն այդ տարածաշրջանում 
դուրս են գալիս ներթափանցման4 տրամաբանությունից։ Մեծ 

                                                            
4 Ներթափանցումը, ըստ Բ. Բուզանի և Օ. Վեվերի բնորոշման, մեծ տերության 
գործողություններն են որևէ տարածաշրջանում, որոնց արդյունքում այդ մեծ տե-
րությունն սկսում է ազդել տարածաշրջանի ներքին գործընթացների վրա՝ որ-
պես դրանց ուղղակի կամ անուղղակի մասնակից։ Ներթափանցման օրինակ-
ներ կարելի է համարել ԵՄ «Արևելյան գործընկերություն» ծրագիրը, ՆԱՏՕ-ի 
ԳՀԽ ծրագիրը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և եվրոպական մի շարք 
երկրների սերտ գործակցությունը Վրաստանի, Ուկրաինայի, Մոլդովայի քաղա-
քական էլիտաների ու քաղաքացիական հասարակության հետ, Արևմուտք-ՌԴ 
«պատժամիջոցների պատերազմը», Թուրքիայի ռազմատեխնիկական, տնտե-
սական, կրթական և մշակութային սերտ գործակցությունը Վրաստանի, Ադրբե-
ջանի ու թյուրքախոս կենտրոնաասիական երկրների հետ, Չինաստանի աճող 
ակտիվությունը Կենտրոնական Ասիայում ու Հարավային Կովկասում և այլն։ 
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տերությունն սկսում է այն աստիճան «ծածկել» այդ տարածա-
շրջանը, որ անվտանգության ոլորտում տարածաշրջանի պետու-
թյունների փոխհարաբերությունների «տեղական» կառուցվածքը 
պարզապես դադարում է գործառնել։ Արդյունքում, որպես կա-
նոն, մեծ տերությունն այս տարածաշրջանում երկարաժամկետ 
կտրվածքով տեղակայում է իր ԶՈւ-ները և իրեն է ենթարկեցնում 
տարածաշրջանի պետություններին։ Այդպիսի իրավիճակի օրի-
նակների թվում հեղինակները հիշատակում են Աֆրիկայի, Ասի-
այի և Ամերիկաների գաղութացման շրջանը, Եվրոպան «սառը 
պատերազմի» ժամանակաշրջանում։ Երկրորդ՝ անվտանգային 
տարածաշրջանում կառուցվածքի բացակայությունը հեղինակնե-
րը պայմանավորում են երկու հնարավորությամբ. 

1. տարածաշրջանի պետություններն այնքան թույլ են, որ 
նրանց հզորությունը դուրս չի գալիս նրանց սեփական սահման-
ներից (օրինակ՝ Սահարայից հարավ գտնվող աֆրիկյան մի 
շարք պետությունների դեպքը),  

 2. աշխարհագրական մեկուսացումը (օրինակ՝ Խաղաղ օվ-
կիանոսում գտնվող կղզային պետությունների դեպքը) պարզա-
պես դժվարացնում է տարածաշրջանի պետությունների փոխազ-
դեցությունը։  

Այսպիսով, եթե «ծածկելու» դեպքը պայմանավորված է նրա-
նով, որ արտաքին մեծ տերությունն է սահմանում անվտան-
գային տարածաշրջանի սահմաններն ու նրա ներքին փոխհա-
րաբերությունները՝ այդկերպ բացառելով ինքնուրույն ՏԱՀ-ի գո-
յությունը, ապա չկառուցվածքայնացման դեպքում ինքնուրույն 
ՏԱՀ-ի բացակայությունը պայմանավորված է մասամբ աշխար-
հագրական խոչընդոտներով, մասամբ էլ՝ դրանց՝ պետություննե-
րի փոխազդեցությունների վրա ունեցած բացասական ազդեցու-
թյամբ [3, pp. 61-63]։ 
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Հեղինակները նշում են նաև չկառուցվածքայնացված տա-
րածաշրջանների երկու տեսակների մասին՝ մինչհամալիր, երբ 
տարածաշրջանի պետությունների երկկողմ փոխհարաբերու-
թյուններն ունեն ներուժ ՏԱՀ-ի ձևավորման համար, բայց դեռ 
թերզարգացած են անվտանգության ոլորտում նրանց բազմա-
կողմ հարաբերությունները (օրինակ՝ Սոմալի թերակղզին), և նա-
խահամալիր, երբ հստակորեն ուրվագծվում են անվտանգության 
ոլորտում տվյալ տարածաշրջանի պետությունների փոխկա-
պակցվածությունն ու տարանջատվածությունը հարևան պետու-
թյուններից, բայց, այդուհանդերձ, նրանց ներտարածաշրջանա-
յին բազմակողմ կապերը դեռևս շատ թույլ են՝ լիարժեք համալիր 
ձևավորելու համար (օրինակ՝ Արևմտյան Աֆրիկան) [3, p. 64]։ 

Տարածաշրջանը ՏԱՀ համարելու համար այն, ըստ հեղի-
նակների, պետք է բավարարի չորս հիմնարար պայմանի [3, p. 
53]. 

1. ունենա անվտանգային սահմաններ, որոնք տվյալ ՏԱՀ-ն 
կտարանջատեն հարևաններից, 

2. ունենա անիշխանական կառուցվածք. բաղկացած լինի 
երկու և ավելի ինքնուրույն միավորներից, 

3. ունենա բևեռայնություն՝ այդ միավորների միջև հզորու-
թյան բաշխվածության որևէ ձև,  

4. ունենա սոցիալական կառուցվածք՝ այդ միավորների 
միջև հստակ արտահայտված թշնամական կամ բարեկամական 
փոխհարաբերություններ (այդ պայմաններին բավարարող հա-
մալիրները տրված են Գծապատկեր 2-ում)։ 
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Գծապատկեր 2. Աշխարհի ՏԱՀ–երն ըստ Բուզանի և Վեվերի 

 
 
Բ. Բուզանը և Օ. Վեվերը խոսում են նաև ՏԱՀ-երի՝ տարբեր 

սկզբունքների վրա տիպաբանության մասին։ Այսպես, ըստ պե-
տությունների փոխհարաբերությունների բնույթի՝ նրանք տարբե-
րում են ՏԱՀ-ի երեք տեսակ՝ հակամարտային կազմավորում 
(բացահայտ թշնամանք, զինված հակամարտություններ, ինչ-
պես, օրինակ, հետխորհրդային տարածքում), անվտանգության 
ռեժիմ (հակամարտությունները զսպվում են ՏԱՀ-ի պետություն-
ների՝ միջազգային նորմերին ու ինստիտուտներին հավատար-
մության միջոցով, ինչպես, օրինակ, Հարավարևելյան Ասիայում) 
և անվտանգության ընկերակցություն (սերտ փոխկապվածու-
թյան շնորհիվ ՏԱՀ-ի պետությունների միջև պատերազմներն 
անպատկերացնելի են, ինչպես, օրինակ, ԵՄ տարածքում) (տե՛ս 
նաև 8.2)։ Իսկ ըստ հզորության բաշխվածության ու համամաս-
նության՝ հեղինակները նշում են ՏԱՀ-ի չորս տեսակ՝ տիպային, 
կենտրոնացված (իր չորս ենթատեսակներով), մեծ տերության 
ՏԱՀ և տարածաշրջանային անվտանգության գերհամալիր, ո-
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րոնց բնութագրերն ու օրինակները տրված են Աղյուսակ 1-ում 
[3, pp. 53-62]։ 

 
Աղյուսակ 1. ՏԱՀ-երի տեսակները՝ ըստ բևեռայնության 
ՏԵՍԱԿ ԲՆՈւԹԱԳԻՐ ՕՐԻՆԱԿ 

Ստանդարտ 
(տիպային) 

Բևեռայնությունը որոշվում է 
տարածաշրջանային տերու-
թյունների թվով՝ միաբևեռ, 
երկբևեռ և բազմաբևեռ: 

Հարավային Աֆրի-
կա, Հարավային 
Ասիա, Հարավ-
արևելյան Ասիա 

Կենտրոնաց-
ված՝ հետևյալ 
ենթատեսակ-

ներով 

 

Գերտերության Միաբևեռ, որի կենտրոնը 
գերտերություն է: 

Հյուսիսային Ամերի-
կա 

Մեծ տերության Միաբևեռ, որի կենտրոնը 
խոշոր տերություն է: 

Հետխորհրդային 
տարածք 

Տարածաշրջա-
նային տերու-

թյան 

Միաբևեռ, որի կենտրոնը 
տարածաշրջանային տերու-
թյուն է: 

Չկա (հիպոթետիկ) 

Ինստիտուցիո-
նալ 

Տարածաշրջանը՝ միասնա-
կան դերակատար 

Եվրոպական միու-
թյուն 

Մեծ տերու-
թյունների ՏԱՀ 

Երկբևեռ կամ բազմաբևեռ, 
որի կենտրոնը մեծ տերու-
թյուններ են: 

Արևելյան Ասիա 

ՏԱ գերհամա-
լիր 

Մեծ տերությունների «ներ-
թափանցումների» պատճա-
ռով միջտարածաշրջանային 
սերտ փոխկապակցություն-
ներ 

Արևելյան և Հարա-
վային Ասիաներ 
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Բ. Բուզանը և Օ. Վեվերը նշում են նաև ժամանակային մի-
ջակայքում ՏԱՀ-երի զարգացման երեք հնարավոր սցենար [3, 
p. 53]՝ 

1. ստատուս–քվոյի պահպանում. տվյալ ՏԱՀ-ի կառուցված-
քում որևէ նշանակալի փոփոխություն տեղի չի ունենում, 

2. ներքին փոխակերպում. ՏԱՀ-ի կառուցվածքը փոփոխ-
վում է ներքուստ (օրինակ՝ անարխիկ համակարգը, բևեռայնու-
թյունը կամ սոցիալական կառուցվածքը), 

3. արտաքին փոխակերպում. ՏԱՀ-ի սահմաններն ընդլայն-
վում կամ նեղանում են. փոխվում է ՏԱՀ-ի մաս կազմող միավոր-
ների թիվը հարևան պետությունների հաշվին։ 

 
7.3. ՏԱՀՏ համալրումը նոր չափումներով 

 
Որոշ հեղինակներ քննադատում են ՏԱՀ բազային տեսու-

թյունը՝ նկատելով, որ դրանում գերիշխող պետականակենտրոն 
մոտեցումը հաշվի չի առնում ոչ պետական դերակատարներին, 
տնտեսական ու անդրազգային գործընթացները։ Մեթոդաբա-
նական այդ խնդիրն իր հերթին դժվարացնում է մակրոտարա-
ծաշրջանային համալիրների համալիր տեսության կառուցումը։ 
Ուստի Բուզանի և Վեվերի բազային տեսությունը չի արտացոլում 
տարածաշրջան ձևավորող անվտանգային բոլոր գործընթացնե-
րը, մասնավորապես նվազեցնում է տնտեսական ու նորատիպ 
քաղաքական գործընթացների նշանակությունը, հաշվի չի առ-
նում նոր մարտահրավերներն ու սպառնալիքները, հետևաբար 
այդ տեսությունը վերաիմաստավորման կարիք ունի [5, с. 197-
198]։ 

ՏԱՀ-ի բազային տեսությունը նոր բաղադրիչներով համալ-
րելու մի փորձ է Ջոնգ–Յուն Բայի և Չունգ-ին Մունի հայեցա-
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կարգը։ Այդ հեղինակներն առաջարկում են, մասնավորապես, 
հինգ լրացուցիչ-նոր չափումներ [6, pp. 11-13]: 

1. Ավանդաբար ՏԱՀ-ի միավորներ դիտարկվում են միայն 
պետությունները, մինչդեռ ժամանակակակից աշխարհում նշա-
նակալի ազդեցություն ունեն նաև այնպիսի ոչ կառավարական 
դերակատարներ, ինչպիսիք են անդրազգային կորպորացիանե-
րը, քաղաքացիական հասարակության կառույցները, ահաբեկ-
չական ու միջազգային հանցավոր խմբավորումները։ 

2. Հաջորդ լրացումը միավորների միջև փոխկապակցու-
թյունների մոդելն է՝ կարգը, որը, ըստ հեղինակների, կարող է լի-
նել անիշխանական, գերիշխանական կամ միաբևեռ, աստիճա-
նակարգային, ուժային հավասարակշռության և ապակենտրո-
նացված։ 

3. Մյուս լրացումը վերաբերում է ՏԱՀ-ի գործառնական ա-
ռանձնահատկություններին։ Եթե նախկինում անվտանգությունն 
ընկալվում էր գերազանցապես ռազմական իմաստով, ապա հե-
ղինակների համոզմամբ այսօր ռազմականն ընդամենը մի ոլորտ 
է, որը պետք է դիտարկել տնտեսական, սոցիալական, բնապահ-
պանական և այլ ոլորտների հետ փոխկապակցության մեջ։ 

4. Եվս մի լրացում վերաբերում է ՏԱՀ-ի նորմատիվ-գաղա-
փարական հիմքերին՝ դրա միավորների վարքը կանոնակար-
գող պատկերացումներին, նորմերին, գաղափարներին, պատ-
մական հիշողությանը։ 

5. Եվ որպես վերջին լրացում՝ հեղինակները նշում են ՏԱՀ-ի 
ներսում խնդիրների կարգավորման մեխանիզմների մասին, 
որոնք բաժանում են երեք խմբի՝ ռեալիստական (դաշինք, տե-
րությունների համույթ, գերիշխանություն), ազատական (տարա-
ծաշրջանային համագործակցության ռեժիմ, հավաքական ան-
վտանգության համակարգ) և կոնստրուկտիվիստական (ընդհա-
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նուր անցյալ, հավաքական հիշողություն, հավաքական տարա-
ծաշրջանային ինքնություն)։ 

 
ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 
1. Որո՞նք են արտաքին քաղաքականության վերլուծության 

անվանդական մակարդակները, և ո՞ր գործոնների, հանգա-
մանքների վերլուծությունն է անհրաժեշտ համարում դրանցից 
յուրաքանչյուրը։ 

2. Ինչո՞վ է պայմանավորված արտաքին քաղաքականու-
թյան վերլուծության տարածաշրջանային մակարդակի ի հայտ 
գալը, և ի՞նչ գործոնների վրա է այն անհրաժեշտ համարում 
կենտրոնացնել ուշադրությունը։ 

3. Ի՞նչ է միջազգային հարաբերությունների տարածաշրջա-
նային (ենթա)համակարգը, և ի՞նչ հատկանիշներով է այն բնո-
րոշվում։ 

4. Ի՞նչ է տարածաշրջանային համալիրը, և ինչո՞վ է այն 
տարբերվում տարածաշրջանային ենթահամակարգից։ 

5. Ի՞նչ է տարածաշրջանային անվտանգության համալիրը, 
և միջպետական հարաբերությունների ի՞նչ հատկանիշների հի-
ման վրա է այն ձևավորվում։  

6. Ի՞նչ պայմանների պետք է համապատասխանի պետու-
թյունների խումբը, որպեսզի այն համարվի ՏԱՀ։ 

7. Ի՞նչ է ենթադրում անվտանգայնացման տեսությունը և 
ինչպե՞ս է այն կապված ՏԱՀ-ի տեսության հետ։ 

8. Ի՞նչ է ներթափանցումը ՏԱՀ-ի տեսության մեջ։ Գործնա-
կան ի՞նչ օրինակներ կարող եք նշել։ 

9. Ո՞ր երկու գործոնների, պայմանների դեպքում է անհնար 
ՏԱՀ-ի ձևավորումը։ Նշեք ՏԱՀ չունեցող տարածաշրջանի գործ-



 116

նական օրինակներ՝ բացատրելով դրանցում ՏԱՀ-ի բացակայու-
թյունը։ 

10. Ինչպե՞ս են ՏԱՀ-ի տեսության հեղինակները բնութա-
գրում չկառուցվածքայնացված տարածաշրջանի երկու տեսակ-
ները։ 

11. Որո՞նք են այն չորս պայմանները, որոնց պետք է համա-
պատասխանի տարածաշրջանը՝ ՏԱՀ համարվելու համար։ 

12. Ի՞նչ սկզբունքներով են տիպաբանվում ՏԱՀ-երը, և ըստ 
այդմ՝ ի՞նչ տարատեսակներ են նշվում։ 

13. ՏԱՀ-ի զարգացման ի՞նչ սցենարներ են նշում ՏԱՀ-ի տե-
սության հեղինակները։ 

14. Որո՞նք են ՏԱՀ-ի տեսության համալրման հինգ չափում-
ները։ Բնութագրե՛ք դրանցից յուրաքանչյուրը։ 
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ԹԵՄԱ 8. ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ ԵՎ  
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԿԱՐԳ 

 
Այս թեմայի շրջանակում անդրադարձ կկատարենք տարա-

ծաշրջանների «ուժային» կառուցվածքին՝ դրանց ներսում պետու-
թյունների՝ ըստ հզորության տիպաբանության, պետությունների 
աստիճանակարգմանը, ինչպես նաև տարածաշրջանի բևեռ-պե-
տությունների միջև փոխհարաբերությունների բնույթի վրա 
հիմնված տարածաշրջանային կարգերին ու դրանց տեսակնե-
րին։ 

 
8.1. Տարածաշրջանի կառուցվածքը 

 
Եթե, ինչպես կարծում են որոշ հեղինակներ, տարածա-

շրջանային կարգը տարածաշրջանային համալիրի կառուցված-
քի կազմակերպման միջոց է, և այն որոշվում է տարածաշրջանի 
պետությունների ուժային հարաբերակցությամբ ու նրանց փոխ-
հարաբերությունների բնույթով [1, с. 116], ապա տարածաշրջա-
նի կառուցվածքը որոշվում է բևեռայնությամբ՝ նրանում հզոր 
պետությունների (ուժի կենտրոնների) առկայությամբ, դրանց 
թվով ու հզորությունների հարաբերակցությամբ։ Այս հանգա-
մանքն անհրաժեշտ է դարձնում անդրադառնալ պետություննե-
րի աստիճանակարգման հիմնահարցին։  

 
8.1.1. Պետությունների աստիճանակարգումը միջազգային 

համակարգում  
 
Հարկ է նշել, որ միջազգային համակարգում պետություննե-

րի աստիճանակարգության և աստիճանակարգման չափանիշ-
ների հարցում մասնագիտական գրականության մեջ չկա միաս-
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նական մոտեցում։ Ընդհանուր առմամբ, կարելի է առանձնացնել 
միջազգային համակարգում ըստ հզորության պետությունների 
աստիճանակարգման երեք մոտեցում՝ քանակական, որակական 
ու համալիր [2, էջ 4-5]։ Քանակական մոտեցման հիմքում ըն-
կած են պետությունների չափման քանակական չափանիշները 
(օրինակ՝ տարածքի չափը, բնակչության թիվը, ՀՆԱ մեծությու-
նը, ԶՈՒ թիվը, սպառազինությունների քանակը) և չափորոշիչնե-
րը (քանակական տվյալների շեմերը): Օրինակ՝ Թոմ Քրովարդ-
սը, սահմանելով տարածքի չափի, բնակչության թվի և ՀՆԱ մե-
ծության շեմեր, նշում է պետությունների հինգ տիպ՝ գաճաճ, 
փոքր, միջին-փոքր, միջին-մեծ և մեծ (տե՛ս Աղյուսակ 1): 

 
Աղյուսակ 1. Պետությունների աստիճանակարգությունը՝  

ըստ Քրովարդսի [3, p. 152] 

ԿԱՐԳԸ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Մեծ Տարածքը > 250,000 քկմ 
Բնակչությունը > 12 մլն  
ՀՆԱ > 19 մլրդ ԱՄՆ $ 

Միջին մեծ Տարածքը 125-250,000 քկմ 
Բնակչությունը 6.7-12 մլն  
ՀՆԱ 7-19 մլրդ ԱՄՆ $ 

Միջին փոքր Տարածքը 40-125,000 քկմ 
Բնակչությունը 2.7-6.7 մլն  
ՀՆԱ 2.5-7 մլրդ ԱՄՆ $ 

Փոքր Տարածքը 7-40,000 քկմ 
Բնակչությունը 0.5-2.7 մլն  
ՀՆԱ 0.7-2.5 մլրդ ԱՄՆ $ 
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Գաճաճ Տարածքը < 7,000 քկմ 
Բնակչությունը < 0.5 մլն  
ՀՆԱ < 0.7 մլրդ ԱՄՆ $ 

 
Որակական մոտեցման հիմքում ընկած են որակական չա-

փանիշները (օրինակ՝ տվյալ երկրի քաղաքական էլիտայի ընկա-
լումները) և չափորոշիչները (սեփական երկրի միջազգային կշռի 
մասին էլիտայի պատկերացումները)։ Օրինակ՝ Ռոբերտ Քոհեյ-
նը, հիմք ընդունելով միջազգային համակարգի վրա պետության 
ազդեցության մասին քաղաքական էլիտայի պատկերացումները, 
տարբերակում է պետությունների չորս տիպ՝ մեծ, երկրորդա-
կան, միջին և փոքր (տե՛ս Աղյուսակ 2):  

 
Աղյուսակ 2. Պետությունների աստիճանակարգությունը՝  

ըստ Քոհեյնի [4, p. 296] 

ԿԱՐԳԸ Երկրի առաջնորդները կարծում են, որ իրենց երկիրը... 

Մեծ միայնակ կարող է ունենալ վճռորոշ ազդեցություն միջազ-
գային համակարգի վրա 

Երկրոր-
դային 

միայնակ կարող է ունենալ ոչ վճռորոշ ազդեցություն մի-
ջազգային համակարգի վրա 

Միջին միայնակ չի կարող արդյունավետորեն գործել, բայց փոքր 
խմբում կարող է նշանակալի ազդեցություն ունենալ 

Փոքր միայնակ կամ փոքր խմբով չի կարող էական ազդեցու-
թյուն ունենալ համակարգի վրա 

 
Երրորդ՝ համալիր մոտեցումը ներառում է նախորդ երկուսի 

չափանիշ-չափորոշիչները։ Օրինակ՝ Բալդուր Թյոռհալսոնն ա-
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ռաջ է քաշում միջազգային համակարգում պետությունների աս-
տիճանակարգման վեց չափանիշ-չափորոշիչ, որոնք ներկայաց-
ված են Աղյուսակ 3-ում։ 

 
Աղյուսակ 3. Թյոռհալսոնի վեց «չափումները» [5, p. 8] 

ՉԱՓՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Ամրա-
գրված 

Տարածքի մեծությունը և բնակչության թիվը 

Ինքնիշխա-
նության 

Կարողությունը՝ ապահովել ներքին ինքնիշխանություն 
պետության ամբողջ տարածքում և արտաքին ինքնիշ-
խանություն միջազգային թատերաբեմում 

Քաղաքա-
կան 

Ռազմական և վարչական կարողությունները, միասնա-
կանությունը ներքին ու արտաքին հարցերում  

Տնտեսա-
կան 

ՀՆԱ մեծությունը, շուկայի տարողությունը, զարգացման 
հաջողությունները 

Ընկալման Տվյալ պետության և արտաքին դերակատարների ըն-
կալումները, վերաբերմունքը 

Հավակնու-
թյունների 

Կառավարող էլիտայի հավակնությունները և նրա գա-
ղափարների տարածումը միջազգային ասպարեզում 

 
8.1.2. Պետությունների աստիճանակարգումը  

տարածաշրջանային ենթահամակարգում  
 
Տարածաշրջանի կառուցվածքում, ըստ հզորության, առանձ-

նացնում են պետությունների մի քանի «քաշային» կարգեր՝ գեր-
տերություններ, խոշոր տերություններ կամ տարածաշրջանային 
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գերիշխաններ, գործընկեր պետություններ և ծայրամասային 
վասալներ։ 

Ինչպես նշում են որոշ հեղինակներ, գերտերություններն 
(օրինակ՝ ԱՄՆ-ն) ունակ են նշանակալիորեն ազդելու միջազ-
գային ամբողջ համակարգի և դրա մաս կազմող տարածաշրջա-
նային ենթահամակարգերի վրա՝ փոխելով իրավիճակը, ուղղոր-
դելով գործընթացները, և, ինչպես արդեն նշվեց նախորդիվ, կա-
րող են անգամ իրենցով «ծածկել» որևէ տարածաշրջան կամ են-
թատարածաշրջան՝ թույլ չտալով այնտեղ ինքնուրույն համալիրի 
ձևավորումը։ Նրանք նաև ունակ են տարածաշրջանների ներ-
սում կամ դրանց միջև ստեղծելու կցորդ-գոտիներ (բուֆերներ) 
[6, p. 197]։ Ներթափանցման շնորհիվ գերտերությունները մի-
ջազգային բոլոր տարածաշրջանների կառուցվածքի մաս են։ 

Խոշոր տերությունները (օրինակ՝ Ֆրանսիան, Գերմա-
նիան, Մեծ Բրիտանիան, Ճապոնիան) գերտերություններից 
տարբերվում են նրանով, որ տվյալ պահին չեն կարող փոխել մի-
ջազգային համակարգը, բայց ունեն ներուժ՝ որոշ ժամանակ անց 
վերածվելու գերտերության։ Նրանց ազդեցությունը, ի տարբերու-
թյուն գերտերությունների, սահմանափակվում է գերազանցա-
պես սեփական տարածաշրջանով ու մի քանի այլ տարածա-
շրջանով։ Որոշ հեղինակներ խոշորներին բաժանում են երկու 
խմբի՝ «հների» (օրինակ՝ նույն վերոհիշյալները), որոնք ներկայիս 
համաշխարհային ստատուս-քվոյի պահապաններն են, և «նորե-
րի» (օրինակ՝ ՌԴ–ն, Չինաստանը, Իրանը, Հնդկաստանը, Իրա-
նը), որոնք, հակառակը, ձգտում են փոփոխել այդ ստատուս-
քվոն [1, с. 115-116]։ 

Եթե միջազգային-գլոբալ համակարգում խոշոր տերությունը 
երկրորդային կամ միջին տերություն է, ապա որոշ հեղինակների 
ձևակերպմամբ [7, с. 39-40] սեփական տարածաշրջանում այն 
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ունի տարածաշրջանային գերիշխանի (եթե նրան տարածա-
շրջանի ներսից կամ դրսից չեն դիմակայում այլ խոշոր տերու-
թյուններ կամ գերտերություններ) կամ գերակայողի՝ նախագե-
րիշխանի (եթե նրան դիմակայող կա) կարգավիճակ։ Տարա-
ծաշրջանի իր մյուս հարևանների համեմատ՝ տարածաշրջա-
նային գերիշխանի հզորությունը (նախևառաջ՝ ռազմականը, 
ՀՆԱ-ն, բնակչության թիվը) նշանակալիորեն մեծ է։ Որպես կա-
նոն, տարածաշրջանային (նախա)գերիշխանը միջուկային տե-
րություն է (օրինակ՝ ՌԴ, Հնդկաստան, Պակիստան) կամ գտն-
վում է միջուկային զենքի ստեղծման ճանապարհին։ Ավելին, 
ցանկացած գերտերություն իր տարածաշրջանում ունի գերիշ-
խանի կարգավիճակ (օրինակ՝ ԱՄՆ-ն Հյուսիսային Ամերիկա-
յում)։ Անհրաժեշտության դեպքում տարածաշրջանային (նախա)-
գերիշխանն ունակ է ինքնուրույն՝ առանց այլ տերությունների ա-
ջակցության կարգավորելու տարածաշրջանի ներքին խնդիրնե-
րը, պատասխանատվություն կրելու տարածաշրջանային խաղա-
ղության, անվտանգության ու կայունության համար, ստեղծելու 
տարածաշրջանային ուժային աստիճանակարգությունն արտա-
ցոլող տարածաշրջանային ռազմաքաղաքական ու տնտեսական 
խմբավորումներ։ Ընդհանուր առմամբ, Ռոբերտ Ստյուարտ-Ին-
գերսոլը և Դերիկ Ֆրայզերը տարածաշրջանային տերություն 
են համարում այն պետություններին, որոնք ունեն բավարար 
հնարավորություններ իրենց ուժն ամբողջ ՏԱՀ-ում արտածելու 
համար և այդ համալիրի շրջանակներում անհամամասնորեն 
ազդում են անվտանգության շարժընթացի վրա [8, p. 7]։ 

Հաճախ նշվում են տարածաշրջանային (նախագերիշխանի 
հետևյալ հատկանիշները [7, с. 40]. 

1. այդ տերությունն աշխարհագրորեն պատկանում է տվյալ 
տարածաշրջանին, 
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2. ունակ է դիմակայելու տարածաշրջանի պետությունների 
ցանկացած կոալիցիային, 

3. մեծ ազդեցություն ունի տարածաշրջանում, 
4. նրա գերիշխանական կամ գերակայող կարգավիճակն 

ընդունվում է տարածաշրջանի ներսում և դրսում։ 
Այդ կարգավիճակն ստանալու և պահպանելու համար տա-

րածաշրջանային պետությունը, բնականաբար, պետք է լինի ու-
ժեղ պետություն։ Բուզանը և Վեվերն ուժեղ են համարում ներ-
հասարակական սոցիալ-քաղաքական համախմբվածության 
բարձր մակարդակ ու ներքաղաքական բռնության ցածր մակար-
դակ ունեցող պետություններին։ Այդպիսի պետությունները, որ-
պես կանոն, ժողովրդավարական վարչակարգեր ունեն և կենտ-
րոնացած են գերազանցապես արտաքին սպառնալիքներին դի-
մակայելու վրա։ Դրանց հակապատկերը թույլ պետություններն 
են, որոնք, ըստ հեղինակների, որպես կանոն, ոչ ժողովրդավա-
րական վարչակարգեր ունեն, աչքի են ընկնում ներքին սուր երկ-
պառակություններով, անկայունություններով և գերազանցապես 
կենտրոնացած են իրենց ներքին խնդիրներին, սպառնալիքնե-
րին դիմակայելու վրա [9, p. 492]։ 

Ինչպես նկատում են մի շարք հեղինակներ, որոշ տարա-
ծաշրջաններում կարելի է հանդիպել նաև «օտարված (նա-
խա)գերիշխանի» (օրինակ՝ Իսրայելը Միջին Արևելքում), որոնք 
ունեն գերիշխանական ձգտումներ, բայց դրանք լիարժեք իրա-
գործել չեն կարող, քանի որ նրանց (նախագերիշխանի կարգա-
վիճակը չեն ընդունում ո՛չ հարևան պետությունները, ո՛չ էլ եր-
բեմն միջազգային հանրությունը [7, с. 46]։ 

Տարածաշրջանի մաս են նաև գործընկեր-պետություննե-
րը, որոնք այնքան հզոր չեն, որ կարողանան մրցակացել տարա-
ծաշրջանային (նախա)գերիշխանի հետ, բայց այնքան հզոր են, 
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որ նրա հետ փոխշահավետ գործարքի մեջ կմտնեն՝ պահպանե-
լով իրենց ինքնուրույնությունը։ Այդպիսի պետությունները, ինչ-
պես նշում են հեղինակները [7, с. 46], կա՛մ ձգտում են պահպա-
նել տարածաշրջանային ուժային առկա ստատուս-քվոն և դրա 
համար աջակցում են (նախա)գերիշխանին, կա՛մ, հակառակը, 
ձգտում են վերանայել ստատուս-քվոն՝ դրա համար փորձելով 
տարածաշրջանի այլ պետությունների հետ խմբավորում կազմել 
կամ որևէ այլ խոշոր տերության հետ դաշինքի միջոցով դիմա-
կայել տարածաշրջանային (նախա)գերիշխանին։ Դրան հակա-
ռակ՝ տարածաշրջանային (նախա)գերիշխանի կարգավիճակը 
երբեք կասկածի տակ չեն դնում, հակառակը՝ ամեն կերպ աջակ-
ցում են նրանից կախյալ պետությունները՝ ծայրամասային վա-
սալները։  

Խոսելով տարածաշրջանային ենթահամակարգի և միջազ-
գային համակարգի ու դրա մաս տարածաշրջանային ենթահա-
մակարգի մասին տարածաշրջանի պետությունների դիտանկյու-
նից՝ Բուզանն ու Վեվերը նշում են, որ եթե խոշոր տերություննե-
րը կարող են «ցատկել» համալիրից համալիր և «ներթափանց-
ման» (օրինակ՝ ռազմաքաղաքական կամ տնտեսաքաղաքական 
դաշինք ստեղծելով այդ համալիրի փոքր կամ միջին տերություն-
ների հետ) միջոցով ազդել նրանց ներքին գործընթացների վրա, 
ապա փոքր պետությունն իր հարևանների հետ «փակված» է մի 
ՏԱՀ-ում և մշտապես ենթարկվում է դրա ներքին գործընթացնե-
րի ազդեցությանը [9, p. 46]։ 

 
8.1.3. Տարածաշրջանի «բևեռային» կառուցվածքը  

 
Ինչպես նշվեց վերևում, տարածաշրջանի կառուցվածքը ո-

րոշվում է բևեռայնությամբ, որն էլ իր հերթին պայմանավորված 
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է տվյալ տարածաշրջանում հզոր պետությունների առկայու-
թյամբ, դրանց թվով և հարաբերակցությամբ։ Ըստ այդմ՝ կարելի 
է առանձնացնել ՏԱՀ-ի կառուցվածքի չորս տարբերակ՝ միա-
բևեռ, երկբևեռ, բազմաբևեռ [7, с. 41-42] և անբևեռ։ 

Միաբևեռ ՏԱՀ-ի դեպքում կա տարածաշրջանային մեկ գե-
րիշխան, որն ունի բավարար հզորություն տարածաշրջանում 
կայունություն ու անվտանգություն ապահովելու համար (ԱՄՆ-ն՝ 
Հյուսիսային Ամերիկայում, ՀԱՀ-ն՝ Հարավային Աֆրիկայում, Նի-
գերիան՝ Արևմտյան Աֆրիկայում, ՌԴ-ն՝ հետխորհրդային տա-
րածքում)։ 

ՏԱՀ-ը երկբևևեռ ու բազմաբևեռ է, եթե դրանում կան մի-
մյանց հավասարակշռող, հակակշռող, համապատասխանաբար 
երկու և ավելի տարածաշրջանային նախագերիշխաններ։ 
Երկբևեռ տարածաշրջաններ են, օրինակ, Հարավային Ասիան 
(Հնդկաստան-Պակիստան), Արևելյան Ասիան (Չինաստան-Ճա-
պոնիա), Հարավային Ամերիկան (Բրազիլիա-Արգենտինա)։ 
Բազմաբևեռ է Միջին Արևելքը (Իսրայել-Իրաք-Սաուդյան Արա-
բիա-Եգիպտոս), թեև նրա առանձին ենթատարածաշրջաններ 
ունեն այլ կառուցվածք՝ երկբևեռ Մաղրիբը (Թունիս-Մարոկկո) և 
Ծոցը (Իրան-Սաուդյան Արաբիա)։ 

Անբևեռ ՏԱՀ–ի մասին արդեն խոսել ենք (տե՛ս 7.2): Սա այն 
դեպքն է, երբ տարածաշրջանի պետություններն այնքան թույլ 
են, որ նրանց հզորությունը սահմանափակվում է միայն սեփա-
կան տարածքով (Սահարայից հարավ ընկած տարածքը)։ 

 
8.2. Տարածաշրջանային կարգ 

 
Ստյուարտ-Ինգերսոլը և Ֆրայզերը պնդում են, որ ՏԱՀ-ի 

շրջանակներում տարածաշրջանային տերությունների (կամ, 
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վերևում կիրառված ձևակերպմամբ, տարածաշրջանային գերիշ-
խանի) դերն ու քաղաքականությունն ուղղակիորեն ազդում են 
տվյալ ՏԱՀ-ի կառուցվածքի, կարգի, դրա շրջանակում անվտան-
գության խնդիրների, հետևաբար նաև համալիրի մյուս պետու-
թյունների քաղաքականության վրա [8, p. 6]։ Հենց միջպետա-
կան փոխհարաբերությունների բնույթն էլ պայմանավորում է 
տարածաշրջանային անվտանգության կարգը (ՏԱԿ)։ Դա, ըստ 
հեղինակների, համակարգի միավորների միջև փոխհարաբերու-
թյունների կարգավորման մեխանիզմների ամբողջություն է, նե-
րառյալ կանոնները, սկզբունքները, ինստիտուտները, որոնք կոչ-
ված են կանխատեսելի դարձնելու պետությունների փոխազդե-
ցությունները [8, p. 18]։ Հիմք ընդունելով ՏԱՀ-ի ներսում տարա-
ծաշրջանային տերությունների սահմանած խաղի կանոնների 
բնույթը՝ նրանք առանձնացնում են ՏԱԿ-ի հինգ տեսակ (տե՛ս 
Աղյուսակ 4)։ 
 

Աղյուսակ 4. Տարածաշրջանային անվտանգության կարգերը 
 [8, pp. 6-7, 18, 26] 

ՏԵՍԱԿ ԿԱՌՈՒՑ-
ՎԱԾՔ 

ՀԻՄՔ

Գերիշխանու-
թյան վրա 
հիմնված  

Միաբևեռ  Կանոնները և ինստիտուտները, 
որոնք սպասարկում են դրանք ստեղ-
ծող տարածաշրջանային պետության 
շահերը:  

Ուժի վրա 
հիմնված 

Միաբևեռ, 
երկբևեռ կամ 
բազմաբևեռ 

Անվտանգության սպառնալիքներին 
դիմակայելուն ուղղված ուժային ռազ-
մավարությունները 

Համույթի 
վրա հիմնված 

Երկբևեռ կամ 
բազմաբևեռ 

Ուժեղագույն մրցակից պետություննե-
րի համատեղ ջանքները՝ ուղղված 
ընդհանուր սպառնալիքների չեզո-
քացմանը 
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Ինտեգրման 
վրա հիմնված  

Միաբևեռ, 
երկբևեռ կամ 
բազմաբևեռ 

Պետությունների սերտ փոխկապակ-
ցությունները, որոնց հիման վրա 
ձևավորվում են նրանց ընդհանուր 
շահերը, արժեքներն ու ինքնությունը 

Անկարգ Առանց ու-
ժային կենտ-
րոնի 

Կառավարման ընդհանուր-միասնա-
կան մեթոդների բացակայություն 

 
Ինչպես նշում են հեղինակները [8, pp. 26-32], գերիշխանու-

թյան վրա հիմնված ՏԱԿ-ի դեպքում ՏԱՀ-ը կարող է ունենալ 
միայն միաբևեռ կառուցվածք" կա տարածաշրջանային մեկ գե-
րիշխան, որն ինքնուրույն (հաճախ իր իսկ կողմից ստեղծված և 
իր իսկ շահերն սպասարկող տարածաշրջանային կազմակեր-
պությունների ու պայմանագրերի միջոցով) ապահովում է իր ա-
ներկբա գերակայությունը տարածաշրջանի մյուս պետություննե-
րի նկատմամբ։ Վերջիններս ի վիճակի չեն ինքնուրույն կամ հա-
մատեղ դիմակայել գերիշխանին։ Գերիշխանական կարգով 
միաբևեռ ՏԱՀ-ի օրինակ կարելի է համարել կոմունիստական 
ճամբարը «սառը պատերազմի» տարիներին։ 

Եթե որևէ արտաքին դերակատար կարողացել է ներթա-
փանցել տարածաշրջան, ապա նրանում առկա կարգը, թեկուզ 
պահպանելով տարածաշրջանի միաբևեռ կառուցվածքը, այլևս 
չի կարող համարվել գերիշխանության վրա հիմնված։ Միաբևեռ, 
երկբևեռ և բազմաբևեռ կառուցվածք ունեցող կամ արտաքին 
դերակատարի կողմից «ներթափանցված» ՏԱՀ-երում կարող է 
հաստատվել ուժի վրա հիմնված ՏԱԿ։ Այսպիսի տարածա-
շրջաններում մրցակցող պետությունները միմյանց նկատմամբ 
կիրառում են ուժահենք ռազմավարություններ (օրինակ՝ բալան-
սավորում, դաշնակցում) և մեթոդներ (ուժի կիրառման սպառնա-
լիք, շանտաժ), այդ թվում՝ տնտեսության ոլորտում։ Բուզանը և 
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Վեվերն այսպիսի ՏԱՀ-ն անվանում են հակամարտային կազ-
մավորում [9, pp. 53-54], և դրա գործնական օրինակ կարելի է 
համարել հետխորհրդային տարածքը։ 

Համույթի վրա հիմնված կարգի դեպքում նախագերիշ-
խանները դադարում են միմյանց համարել թշնամի և պայմանա-
վորվում են չհարձակվել միմյանց վրա, պաշտպանում են ձևա-
վորված ստատուս-քվոն՝ հրաժարվելով տարածաշրջանում գե-
րիշխանության ձգտումներից։ Երաշխավորելով տարածաշրջա-
նային անվտանգությունն արտաքին ու ներքին սպառնալիքնե-
րից՝ տարածաշրջանի հզոր պետությունները, այդուհանդերձ, չեն 
հրաժարվում միմյանց հետ մրցակցությունից, բայց այդ մրցակ-
ցությունը ևս ենթարկվում է խաղի համաձայնեցված կանոննե-
րին և չի վտանգում տարածաշրջանային կայունությունը, իսկ ա-
ռավել լուրջ տարաձայնություններն այդ պետությունները կար-
գավորում են փոխզիջումների, գործարքների և միջազգային-
տարածաշրջանային բազմակողմ ինստիտուտների միջոցով։ Ար-
դյունքում, ըստ Բուզանի ու Վեվերի ձևակերպման, ձևավորվում է 
անվտանգության ռեժիմ. պետությունները ոչ միայն պարզա-
պես ստեղծում են անվտանգության ոլորտում նրանց փոխհարա-
բերությունները կարգավորող նորմեր ու ինստիտուտներ, այլ 
նաև պահպանում են այդ համաձայնությունները միմյանց հետ 
փոխհարաբերություններում [9, p. 175]։ Համույթի ժամանակա-
կից օրինակներ են Հարավարևելյան Ասիան և Լատինական 
Ամերիկան։ 

Ընդհանրապես, մի շարք հեղինակներ համույթը համարում 
են հավաքական անվտանգության համակարգի երկու տարատե-
սակներից մեկը, որն անցումային ձև է ուժային հավասարա-
կշռությամբ բնորոշվող քաոսային բազմաբևեռայնությունից, 
ուժի վրա հիմնված կարգից դեպի հավաքական անվտանգու-
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թյան համակարգի մյուս՝ առավել կազմակերպված տարատե-
սակ՝ անվտանգության ընկերակցություն [7, pp. 42-44]։ ՏԱՀ-ի 
այս տեսակն ունի ինտեգրման վրա հիմնված կարգ, որի դեպ-
քում, ինչպես նշում են հեղինակները, համալիրի մաս կազմող 
պետությունները ոչ միայն հրաժարվում են միմյանց նկատմամբ 
ուժի կիրառման սպառնալիքից, այլ նաև չեն պատկերացնում, 
չեն պլանավորում միմյանց դեմ որևէ ռազմական գործողություն։ 
Նրանց միջև միջպետական տարաձայնությունները հարթելու 
միակ ընդունելի ու հնարավոր միջոց նրանք համարում են դիվա-
նագիտությունը։ Սակայն հարկ է նկատել, որ անվտանգության 
ընկերակցության ներսում ռազմական հակամարտության բացա-
ռումը բոլորովին չի բացառում, որ այդ համայնքի մաս կազմող 
պետությունները կարող են զինված ուժ կիրառել այլ՝ ընկերակ-
ցությունից դուրս գտնող պետությունների նկատմամբ։ Ինտե-
գրման վրա հիմնված կարգն ի հայտ է գալիս պետությունների ու 
նրանց հասարակությունների միջև տնտեսական, սոցիալ-մշա-
կութային և քաղաքական սերտ փոխազդեցության՝ ինտեգրման 
արդյունքում, որն էլ իր հերթին մասնակիցների միջև ստեղծում է 
խորը փոխկապվածություն ու փոխկախվածություն [8, pp. 30-
31]։ Սա ենթադրում է ոչ միայն կայուն կարգ, այլ նաև կայուն 
խաղաղություն, որի արդյունքում հաղթահարվում է ավանդական 
«անվտանգության երկընտրանքը»։ Այսպիսի կարգ առկա է, օրի-
նակ, ԵՄ-ի և ՆԱՏՕ-ի ներսում։ 

Տարածաշրջանային անվտանգության կարգերի վերջին տե-
սակն անկարգն է, երբ ՏԱՀ-ում չի ձևավորվել անվտանգության 
հարցերի կառավարման որևէ արդյունավետ համակարգ։ Սա-
կայն, ինչպես նշում են Ստյուարտ-Ինգերսոլը և Ֆրայզերը, եթե 
անգամ այդ ՏԱՀ-ի մաս կազմող որևէ պետությունն ունակ չէ իր 
հզորությունն արտածելու մյուսների վրա, այդ պետության գործո-
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ղություններն ու ներքին գործընթացները, այդուհանդերձ, կարող 
են բացասաբար ազդել, մարտահրավերներ ստեղծել հարևան 
պետությունների համար [8, p. 31]։ Այսպիսին են, օրինակ, 
Կենտրոնական Աֆրիկան և Սոմալի թերակղզին։ 

 
ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 
1. Ինչպե՞ս են բնորոշվում, սահմանվում տարածաշրջա-

նային կարգը և տարածաշրջանի կառուցվածքը։ 
2. Ի՞նչ սկզբունքների հիման վրա է միջազգային համակար-

գում կատարվում պետությունների աստիճանակարգումը՝ ըստ 
հզորության։ 

3. Ի՞նչ չափանիշների ու չափորոշիչների վրա են հիմնված 
քանակական, որակական և համալիր մոտեցումները։ Նշե՛ք այդ 
մոտեցումներից յուրաքանչյուրից որևէ օրինակ։ 

4. Պետությունների «քաշային» ի՞նչ կարգեր են առանձնաց-
վում միջազգային-գլոբալ և տարածաշրջանային համակարգե-
րում։ 

5. Ինչպե՞ս են բնորոշվում գերտերությունը և խոշոր տերու-
թյունը։ Որո՞նք են դրանց տարբերությունները։ 

6. Ինչպե՞ս են բնորոշվում տարածաշրջանային գերիշխա-
նը, նախագերիշխանը և «օտարված գերիշխանը»։ Որո՞նք են 
դրանց տարբերությունները։ Որո՞նք են տարածաշրջանային գե-
րիշխանի հատկանիշները։ 

7. Ինչպե՞ս է բնորոշվում տարածաշրջանային տերությունը։ 
8. Ինչպե՞ս են բնորոշվում գործընկեր-պետությունը և ծայ-

րամասային վասալը։ Որո՞նք են դրանց տարբերությունները։ 
9. Բուզանը և Վեվերն ինչպե՞ս են բնորոշում ուժեղ և թույլ 

պետությունը։ 
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10. Ինչպե՞ս են բնորոշվում ՏԱՀ-ի միաբևեռ, երկբևեռ, բազ-
մաբևեռ և անբևեռ կառուցվածքները։ Նշե՛ք դրանցից յուրաքան-
չյուրից որևէ գործնական օրինակ։ 

11. Ի՞նչ է տարածաշրջանային անվտանգության կարգ, և ին-
չո՞վ է այն պայմանավորված՝ ըստ Ստյուարտ-Ինգերսոլի և Ֆրայ-
զերի։ 

12. Ինչպե՞ս են բնորոշվում գերիշխանության, ուժի, համույ-
թի, ինտեգրման վրա հիմնված և անկարգ ՏԱԿ-երը, որո՞նք են 
դրանց տարբերությունները։ Նշե՛ք դրանցից յուրաքանչյուրից 
որևէ գործնական օրինակ։ 
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