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Արայիկ Սարգսյան 

 
Խորհրդային ժամանակաշրջանում Հայաստանի տնտեսական քաղաքա-

կանությունը և զարգացման ուղիները մշակվում և ղեկավարվում էին մեկ 
կենտրոնից՝ Մոսկվայից։ Այժմ Հայաստանի տնտեսական և քաղաքական զար-
գացումները թեև որոշվում են Երևանում, այդուհանդերձ, կրում են այլ երկրնե-
րում գտնվող կենտրոնների որոշակի ազդեցությունը:  

Ինչպե՞ս մնալ տնտեսապես ինքնիշխան պետություն ու վարել ինքնուրույն 
տնտեսություն՝ չխոչընդոտելով համաշխարհային տնտեսությանն ինտեգրվե-
լու գործընթացներին և համալրելով դրանք։ Հոդվածում ներկայացվում և վեր-
լուծվում են այս հիմնախնդիրն ու նրա մի շարք բաղադրիչները, արվում գործ-
նական առաջարկություններ: 

 

Ներածություն 

20-րդ դարի վերջին Հայաստանում տեղի ունեցած անցումը սոցիա-
լիստական հասարակարգից կապիտալիստականին` ուղեկցվեց տնտե-
սական նոր հարաբերությունների ձևավորմամբ։ Անցումը տեղի ունե-
ցավ «մեկ օրում»՝ ապապետականացման և սեփականաշնորհման միջո-
ցով, վարչական ու քաղաքական լծակների օգտագործմամբ։ Այս փոփո-
խության հիմքում ընկած էր այն թյուր կարծիքը, թե պետական, պլանա-
յին տնտեսությունն անարդյունավետ է աշխատում, և այն արդյունավետ 
կգործի միայն մասնավոր սեփականատիրական տնտեսավարման 
ժամանակ։ 

1991թ. սկսված տնտեսական ռեֆորմների ժամանակ Հայաստանը 
կանգնած էր տնտեսության զարգացման երկընտրանքի առջև՝ էվոլյու-
ցիո՞ն, թե՞ ռևոլյուցիոն ճանապարհով անցնել նոր տնտեսակարգին: Այդ 
խնդիրն էր կանգնած նաև Ռուսաստանի տնտեսության առջև: Կիրառ-
ված «ցնցումնաբուժումից» (շոկային թերապիայից) Ռուսաստանը դեռ 
ամբողջությամբ դուրս չի եկել, սակայն կան տնտեսության ապաքինման 
նախադրյալներ: Հայաստանում կիրառված «ցնցումնաբուժումը» հան-
գեցրեց միասնական տնտեսական համալիրի կազմալուծմանը: Մինչդեռ 
1991թ. «հեղափոխությունից» հետո՝ Հայաստանն իր տնտեսության զար-
գացման համար հնարավորություն ուներ ընթանալու զարգացած տնտե-
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սությամբ երկրների օրինակով, մրցակցային առավելությունների տե-
սության բաղկացուցիչների կիրառման և իրագործման ճանապարհով:  

 
1. Պետական տնտեսությունից մասնավոր  

սեփականատիրական տնտեսակարգի անցման  
հիմնախնդիրները Հայաստանում 

Անցած 12 տարիների վերլուծությունը փաստում է, որ Հայաստանի 
տնտեսությունն անցավ դասական տնտեսագիտության մի շարք փուլե-
րով (մերկանտիլիզմ, բացարձակ և հարաբերական առավելությունների 
տեսություն, արտադրության գործոնների հարաբերականության տեսու-
թյուն, ընդհուպ մինչև ֆինանսական օլիգարխիայի, մենաշնորհների 
ձևավորման գործընթացներ): Այս ամենն ուղեկցվել է տնտեսական և 
քաղաքական ցնցումներով, շարունակվող իշխանափոխությամբ, քանզի 
ֆինանսական օլիգարխիայի առկայությունն, ինքնին, դրան նպաստող 
հանգամանք է (չհաշված արտաքին գործոնների ազդեցությունը):  

Կարելի՞ էր արդյոք 1991թ. սկսած Հայաստանում հաստատել տնտե-
սավարման քաղաքակիրթ օրենսդրական դաշտ: Կարծում ենք` այո’։ 

ԽՍՀՄ-ը ոչնչացնելու համար` տնտեսական դաշտում արհեստակա-
նորեն ստեղծված խառնաշփոթը ձեռնտու էր ո՛չ միայն ԱՄՆ-ին, Արև-
մուտքի երկրներին, Ճապոնիային, Թուրքիային, Իրանին ևն, այլև` նախ-
կին խորհրդային նորանկախ հանրապետությունների իշխող վերնախա-
վերին՝ իրենց անմիջական մասնակցությամբ մասնավոր սեփականա-
տիրական խավ ձևավորելու համար: Հայաստանի դեպքում ֆինանսա-
կան և քաղաքական կապիտալների հետագա միաձուլումը հանգեցրեց 
երկրի ազգաբնակչության հիմնական մասի օտարմանը քաղաքական և 
տնտեսական գործընթացներից։ Այդ օտարումը մարդկանց զանգվածա-
յին և շարունակական արտագաղթ ծնեց: Մյուս կողմից՝ առ այսօր Հա-
յաստանում չեն ընդունվել այնպիսի իրավական և օրենսդրական ակ-
տեր ու նորմեր, որոնք երաշխավորեն այդ նույն մասնավոր սեփակա-
նատիրական խավի ունեցվածքի անձեռնմխելիությունը: Այս անորոշու-
թյունն է երկրից կապիտալն արտահանելու ու ներդրումային գրավիչ 
միջավայր չձևավորելու գլխավոր պատճառներից մեկը: Առկա բացթո-
ղումները հսկա վարչամեքենայի կողմից չարաշահումների, կաշառակե-
րության աճի, կոռուպցիայի՝ մինչև ազգային անվտանգության հիմքերը 
սասանող վիճակ են ստեղծել: 
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Ինտեգրվելով համաշխարհային տնտեսությանը՝ թե՛ տնտեսական և 
թե՛ քաղաքական դաշտերի աշխատանքների կազմակերպման և ղեկա-
վարման համար` Հայաստանը համաշխարհային տնտեսության առկա 
փորձից առաջին հերթին պետք է վերցներ դրականը: Ամենից առաջ դա 
անհատի, հայ մարդու ազատության, նրա ստեղծագործական կարողու-
թյունների ու ձեռներեցության լիիրավ դրսևորման հնարավորություննե-
րի ապահովմանն է վերաբերում: 

Ներկա տնտեսական ճգնաժամից դուրս գալու գլխավոր նախապայ-
մանն անհատի ձեռնարկատիրական ունակությունների, գիտելիքների 
(ինտելեկտուալ սեփականության) լիիրավ օգտագործումն է, այսինքն` 
անհատ ձեռներեցության` առանց որևէ խոչընդոտի գործունեությունը: 

Անհատ ձեռնարկատիրության աշխուժացումը կհանգեցնի տնտեսա-
կան դաշտի, ներքին շուկայի ակտիվացմանը, միջճյուղային մրցակցու-
թյան ապահովմանը, որը կառաջնորդի միջազգային շուկայում հայրե-
նական ապրանքների մրցունակության բարձրացմանը, մրցակցային 
առավելությունների ապահովմանը: Այստեղ նշենք այն կարծիքը, որ, 
շատ հաճախ, եվրոպական շուկաներ ներթափանցելու համար, մրցակ-
ցությունը հիմնականում ընթանում է զարգացող և երրորդ աշխարհի 
երկրների ընկերությունների միջև՝ «ոսկե միլիարդին» ավելի էժան և 
որակյալ ապրանքներ մատակարարելու նպատակով:  

Համաշխարհային տնտեսության դասական և ժամանակակից տե-
սությունների հավասարակշռված կիրառումը Հայաստանի տնտեսա-
կան դաշտում անհրաժեշտ էր զուգահեռաբար իրականացնել 1991թ.՝ 
արտադրական հարաբերությունների փոփոխման քաղաքականության 
հետ միաժամանակ: Այդ դեպքում այսօր կունենայինք այլ, քաղաքակիրթ 
աշխարհին հարիր տնտեսական և քաղաքական դաշտեր: 

Նշենք նաև, որ համաշխարհային տնտեսության դասական և ժամա-
նակակից տեսաբաններն իրենց տեսությունները հիմնավորել են մեկ 
երկրի, լավագույն դեպքում` մի քանի երկրների տնտեսական դաշտերի 
ուսումնասիրության վրա։ Սակայն վերջնական նպատակն իրենց սեփա-
կան երկրների տնտեսական դաշտերի կարգավորումն է եղել: Եվ հենց 
այստեղ հայ տնտեսագիտական միտքը դեռ շատ անելիքներ ունի: Այսօր 
Հայաստանում առկա է հսկայական ճեղքվածք տնտեսագիտական 
մտքի, տնտեսական քաղաքականության ձևավորման և առօրյա կյան-
քում դրանց կիրառման միջև, համարյա ամբողջովին բացակայում է գի-
տության, մասնավորապես՝ տնտեսագիտության և հայաստանյան բիզ-
նեսի միջև իրական կապը: Խնդիրն այն է, որ մեր երկրի ընկերություննե-
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րի, կազմակերպությունների ղեկավարները, տնտեսական գործունեու-
թյունն իրականացնելիս, լինեն կրթված, տիրապետեն տնտեսագիտու-
թյան դասական և ժամանակակից տեսություններին, նրանց զարգաց-
ման միտումներին: 

Օրինակներ՝ որքան ուզեք։ ՀՀ-ում սպառվող էներգակիրներն ու պա-
րենամթերքը (հացահատիկ, կարագ, շաքար և այլն) հիմնականում ներ-
մուծվում են ԱՊՀ և Մերձավոր Արևելքի երկրներից, ԱՄՆ-ից ու Արև-
մտյան Եվրոպայից, մինչդեռ Հեքշեր-Օլինի1 «Արտադրության գործոննե-
րի հարաբերակցության տեսության» իմացությունը կխթաներ մեր ձեռ-
ներեցներին, որ իրենց արտադրատնտեսական գործունեությունը կազ-
մակերպեին արտադրության ավելցուկային գործոններ (տնտեսական 
առատ ռեսուրսներ) ունեցող երկրներում: Օգտագործելով ֆրանսիացի 
ձեռնարկատեր և տնտեսագետ Ժ.Բ.Սեյի կողմից ստեղծված և հետագա-
յում այլ տնտեսագետների կողմից լրացված, արտադրության գործոննե-
րի (տնտեսական ռեսուրսների) հայեցակարգը՝ Հեքշեր-Օլինի տեսու-
թյունը ուշադրություն է դարձնում այդ գործոններով (կոնկրետ` աշխա-
տանքով և կապիտալով) երկրների տարբեր օժտվածության փաստի 
վրա: Որևէ երկրում որոշ գործոնների ավելցուկը նրանց դարձնում է 
ավելի էժան մյուս՝ սուղ գործոնների համեմատ: Յուրաքանչյուր արտա-
դրանքի արտադրությունը պահանջում է այնպիսի գործոնների ու ապ-
րանքների համակցում, որոնց արտադրությունում գերակշռում են հա-
մեմատաբար էժան, ավելցուկային գործոնները։ Նման արտադրանքը 
կլինի համեմատաբար էժան և՛ երկրի ներսում, և՛ արտաքին շուկայում, 
դրանով իսկ` առավել մրցունակ: Այս տեսության կիրառական նշանա-
կությունն ակնհայտ է, օրինակ, Հայաստանի լեռնահանքային արդյունա-
բերության ոլորտում և նրա խնդիրների կարգավորման մեջ: 

Հայաստան ներկրվող ապրանքատեսակների գները հնարավոր է 
իջեցնել, եթե դրանց արտադրությանը մասնակցենք ու միջամտենք հենց 
արտահանող երկրներում: Այսպիսի մոտեցումն էական դեր կարող է 
խաղալ Հայաստան ներկրվող վառելիքաէներգետիկ և պարենային ապ-
րանքների գների իջեցման, նրանց սպառման գործակցի բարձրացման 
գործում: Իր հերթին, այս ամենը կարող է խթանել երկրում թողարկվող 
միավոր արտադրանքի ինքնարժեքի իջեցումը, տնտեսական դաշտի 
լարվածության թուլացումը, ազգաբնակչության կենսամակարդակի 
 

1 Համաձայն Հեքշեր-Օլինի տեսության՝ որևէ երկիր արտահանում է այն ապրանքները, որոնց 
թողարկումը հիմնվում է նրանց արտադրության ավելցուկային գործոնների վրա, և ներմուծում է 
այն ապրանքները, որոնց թողարկման համար նա ավելի վատ է օժտված արտադրական գործոն-
ներով: 
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բարձրացումը: Հայտնի է, որ էլեկտրաէներգիայի և գազի ծախսի գործա-
կիցը շատ բարձր է հայրենական ապրանքների արտադրության ինք-
նարժեքում (միջինը` մոտ 16-18%), իսկ ազգաբնակչության սպառողա-
կան ծախսերի մեջ այն կազմում է 23-25%*: Պարենամթերքի ձեռքբերման 
և ընդհանուր օգտագործման համար կատարվող ծախսերը կազմում են 
երկրի ազգաբնակչության մոտ 85%-ի սպառողական ծախսերի մոտ 35-
40%-ը: Այս տեսանկյունից` հայրենական գործարարները պետք է ակ-
տիվ քայլեր ձեռնարկեն՝ առաջին հերթին ԱՊՀ և արաբական երկրների 
տնտեսություններին սերտորեն ինտեգրվելու, նրանց նավթագազային 
ընկերությունների կառավարմանը մասնակցելու, ընկերությունների 
ակտիվները ձեռք բերելու, նրանց սեփականաշնորհմանը մասնակցելու 
ուղղությամբ, նպատակ ունենալով նրանց թողարկած արտադրանքը՝ 
նավթամթերքները, բնական գազն ու միջուկային վառելիքը հետագայում 
Հայաստան ներկրել արտահանող երկրի ինքնարժեքով**։ 

ՌԴ Պետական դումայի կողմից վերջերս ընդունված «Գյուղատնտե-
սական հողերի օգտագործման մասին» օրենքը և այլ օրենսդրական 
ակտեր լայն հնարավորություններ են տալիս օտարերկրյա ընկերու-
թյուններին` 99 տարով վարձակալելու գյուղատնտեսական արտադրու-
թյան հողատարածքները: Այստեղ աճեցված հացահատիկային մշակա-
բույսերը հետագայում կարելի է ներկրել նաև Հայաստան: Նշենք, որ 
2003թ. հունվարի 1-ի դրությամբ գործող գներով, դրանց ինքնարժեքը 1.7-
1.8 անգամ ցածր է Հայաստանի ներքին շուկայում իրացվող համանուն 
ապրանքների գներից: 

Հայաստանում սպառվող նավթամթերքները, բնական գազը, «թարմ 
միջուկային վառելիքը» (ԹՄՎ) 100%-ով, իսկ սպառվող պարենամթերք-
ների ընդհանուր ծավալի 58-62%-ը ներկրվում են արտասահմանից: 
Գերմանիայում ազգային տնտեսության կառավարման ինստիտուտներն 
իրենց երկրի ընկերություններին արգելում են արտասահմանյան մեկ 
երկրից գնել Գերմանիայի ներքին շուկայում սպառվող վառելիքաէներ-
գետիկ ռեսուրսների ընդհանուր ծավալի 7%-ից ավելին: Այդ ցուցանիշի 
 

* Խմբ. ծանոթ. Համաձայն Միջազգային էներգետիկ գործակալության (ՄԷԳ, IEA) 2002թ. տեղեկա-
գրքի, ՀՀ-ը, 2000թ. համախառն ներքին արտադրանքի էներգատարությամբ աշխարհի 135 երկրների 
շարքում զբաղեցրել է 71-րդ տեղը` 0.56 տ.ն.հ./հազար 1995թ. ԱՄՆ $ ցուցանիշով։ Նույն ցուցանիշը 
Էստոնիայի, Վրաստանի և Ադրբեջանի համար կազմել է համապատասխանաբար 0.75, 1.14 և 2.87 
տ.ն.հ./հազար 1995թ. ԱՄՆ $։ Միևնույն ժամանակ, 2002թ. ՀՀ-ում արդյունաբերական ապրանքների 
արտադրության էլեկտրական էներգիայի տարողունակությունը կազմել է 1.7 կվտ.ժ/$, մինչդեռ 
նույն ցուցանիշը ԱՄՆ-ի ու Եվրամիության երկրների համար կազմել է համապատասխանաբար 
0.46 և 0.29 կվտ.ժ/$։ 
** Խմբ. ծանոթ. Վերջին տասնամյակում այսպիսի նախահարձակ գործընթացը հատկապես բնորոշ է 
խոշոր միջազգային էներգետիկ ընկերություններին. տե՛ս Ա. Մարջանյան, «Էներգետիկա և աշխար-
հաքաղաքականություն», 21-րդ դար, թիվ 1, նոյեմբեր, 2003թ., էջ13-55: 
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ապահովումը Գերմանիայի տնտեսական ինքնուրույնության ու անկա-
խության կարևոր պայման է համարվում: Հայաստանի դեպքում հրա-
տապ է ներմուծումը սահմանափակող այդ ցուցանիշի կիրառումը ար-
տաքին առևտրային գործունեություն իրականացնող ընկերությունների 
նկատմամբ: Արտասահմանյան մեկ երկրից վառելիքաէներգետիկ ռե-
սուրսների ներկրումը սահմանափակող ցուցանիշը Հայաստանի ազգա-
յին տնտեսական համակարգի համար կարելի է հաստատել 15-16%-ի 
սահմաններում՝ հաշվի առնելով տնտեսության զարգացման ներկա 
փուլի առանձնահատկությունները, մասնատվածության աստիճանը, 
ճյուղային կտրվածքը, իսկ ներմուծվող պարենամթերքների ընդհանուր 
ծավալի մեջ մեկ օտար պետության բաժինը չպետք է գերազանցի 10-
11%-ը: Այս գնահատականները փոփոխական են, սակայն այդ ցուցա-
նիշների օրենսդրորեն սահմանումն ու կիրառումը պարտադիր են Հա-
յաստանի տնտեսության ինքնուրույնության, քաղաքական անկախու-
թյան ապահովման համար* (Հայաստանի էներգետիկ հզորություններն 
ապահովող ձեռնարկությունների մոտ 70%-ը մեկ այլ երկրի հանձնելով 
Հայաստանը վտանգում է իր տնտեսական ինքնուրույնությունը): 

 

2. Համաշխարհային տնտեսությանը Հայաստանի  
ինտեգրման տնտեսագիտական և  

կիրառական մոտեցումները 

Տարածաշրջանում ընթացող աշխարհաքաղաքական բարդ գործըն-
թացները, Խորհրդային Միության փլուզումից հետո Ռուսաստանի 
տնտեսական և քաղաքական ազդեցության թուլացումը, Թուրքիայի և 
Իրանի հավակնոտ արտաքին քաղաքականությունը Անդրկովկասի 
հանրապետությունների նկատմամբ, ինչպես նաև տարածաշրջանում 
չլուծված ազգամիջյան խնդիրները (Արցախ, Աբխազիա, Հարավային 
Օսեթիա) միշտ հղի են նոր և անկանխատեսելի հետևանքներով: Դրանք 
ուղղակիորեն առնչվում են նաև Հայաստանի տնտեսության զարգաց-
ման, արտաքին աշխարհի հետ նրա փոխհարաբերությունների հետ: 
Օրինակ, քաղաքական և տնտեսական շահերի փոփոխությունները կա-
րող են հանգեցնել վառելիքաէներգետիկ ռեսուրսներ և պարենամթերք 
 

* Խմբ. ծանոթ. Հայաստան ներմուծվող առաջնային էներգակիրների նկատմամբ «ներկրումային 
կախվածության» չափաբաժինների հաստատումը, կարևոր հրամայական լինելով հանդերձ, համա-
կողմանի մոտեցում է պահանջում: Զուտ տեխնիկատնտեսական տարաբնույթ գործոններին այս-
տեղ միահյուսվում են նաև քաղաքական ու աշխարհաքաղաքական գործոններ. տե՛ս И.Мурадян, 
“Региональная геоэкономическая ситуация и безопасность Армении”, 21-րդ դար, թիվ 1, նոյեմբեր, 
2003թ., Էջ 56-100։ 
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մատակարարող այս կամ այն երկրի կողմից դրանց ծավալների կրճա-
տումների: 

Նշենք նաև մեր տարածաշրջանով այն երկրների անմիջական շահա-
գրգռվածությունը, որոնք ցանկանում են մասնաբաժին ունենալ Կասպից 
ծովի էներգետիկ ռեսուրսների արտահանման մեջ: Դրանց թվում են նաև 
այն երկրները, որոնք Խորհրդային Միության փլուզումից հետո «հովա-
նավորի» կարգավիճակով կցվեցին Անդրկովկասի երեք հանրապետու-
թյուններին (Ֆրանսիան` Հայաստանին, Գերմանիան՝ Վրաստանին, Մեծ 
Բրիտանիան՝ Ադրբեջանին):  

Հեքշեր-Օլինի տեսությունն ընդունվում է ժամանակակից տնտեսա-
գետների մեծ մասի կողմից: Սակայն այն ոչ միշտ է պատասխանում այն 
հարցին, թե ինչու հատկապես այս կամ այն ապրանքներն են գերա-
կշռում երկրի արտահանման և ներմուծման մեջ: Վ.Լեոնտևը հետազո-
տելով ԱՄՆ-ի արտաքին առևտուրը 1947, 1951 և 1967 թվականներին՝ 
ցույց տվեց, որ համեմատաբար էժան կապիտալով և թանկարժեք աշ-
խատուժով այս երկիրը միջազգային առևտրին մասնակցում է Հեքշեր-
Օլինի տեսությանը ոչ համապատասխան (ԱՄՆ-ի համար ավելի կապի-
տալատար եղավ ո՛չ թե արտահանումը, այլ՝ ներմուծումը): Այս` այսպես 
կոչված Լեոնտևի պարադոքսը բացատրվում էր տարբեր կերպ. բարձր 
որակավորված ամերիկյան աշխատուժը պահանջում է կապիտալի մեծ 
ծախսեր (այսինքն՝ ամերիկյան կապիտալն ավելի շատ ներդրվում է 
մարդկային ներուժի, քան արտադրական հզորության մեջ), արտահան-
վող ամերիկյան ապրանքների արտադրության վրա ծախսվում է մեծ 
ծավալի ներմուծված հումք, որի հայթայթման համար ներդրվում են 
հսկայական ֆինանսական միջոցներ նույն ԱՄՆ-ից։ Լեոնտևի պարա-
դոքսը նախազգուշացնում է Հեքշեր-Օլինի տեսության ուղղագիծ օգտա-
գործումից:  

Այս տեսության ոչ գիտական կիրառումը, չարաշահելով հայրենա-
կան ապրանքարտադրողների շահերի՝ չափից դուրս պաշտպանության 
գաղափարը, երկրի տնտեսության համար շատ հաճախ կարող է բերել 
բացասական հետևանքների: Այսպես, օրինակ, Հայաստանում մերկան-
տիլիզմի կիրառման դրսևորումները բերեցին ո՛չ միայն ծխախոտի ար-
տադրության զարգացմանը, այլև, դրա հետևանքով Արարատյան դաշ-
տավայրի բերրի հողահանդակների՝ ծխախոտի հումքի մշակման մեջ 
մասնագիտացմանը: Հարկային և մաքսային դաշտերի խստացման հե-
տևանքով ներքին շուկայում բարձրացան գները, և պակասեց արտա-
սահմանյան սիգարետների ներկրումը, ինչը հանգեցրեց մրցակցության 
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թուլացմանն ու ներքին մրցակցային դաշտի բացակայությանը. հետևան-
քը՝ հայրենական սիգարետների որակական հատկանիշերի նվազումը: 
Այսօր Հայաստանից հիմնականում արտահանվում է ծխախոտի հումք՝ 
պատրաստի արտադրանքի փոխարեն: Առևտրի համաշխարհային կազ-
մակերպությանն անդամակցումով հավանաբար կկարգավորվի նաև 
այս շուկան: 

Գոյություն ունեն միջազգային առևտրի այլ տեսություններ, որոնք 
չեն կապվում «Համեմատական առավելությունների տեսության» հետ, 
այլ՝ լրացնում են այն: Այսպես, ամերիկացի տնտեսագետ Պոլա Քրուգ-
մանը, հենվելով «Մասշտաբի արդյունավետության տեսության»2 վրա, 
բացատրում է, թե ինչու միջազգային առևտուր է գոյանում արտադրու-
թյան գործոններով հավասարապես օժտված երկրների միջև: Մենա-
շնորհային (մոնոպոլիստական) մրցակցության պարագաներում արտա-
դրության մասշտաբների աճը սովորաբար տանում է արտադրության 
ծախսերի նվազման: Հետևաբար, այդպիսի երկրների համար շահեկան է 
դառնում մասնագիտանալ տվյալ ապրանքի արտադրության մեջ և իրա-
կանացնել նույնիսկ տեխնոլոգիապես միատարր, բայց դիֆերենցված 
արտադրանքի փոխանակում (այսպես կոչված միջճյուղային առևտուր): 
Օրինակ կարող է ծառայել ավտոմեքենաների առևտուրը տարբեր եր-
կրների ավտոմեքենա արտադրողների միջև: 

Քրուգմանի մոտեցումը համահունչ է անգլիացի տնտեսագետ Բ. Բա-
րասսի` «Ներճյուղային միջազգային առևտրի տեսությանը»։ Բարասսը 
ուշադրություն դարձրեց ո՛չ միայն մասշտաբի արդյունավետության, 
այլև՝ տարբեր երկրների սպառողների ճաշակների տարբերության, 
սահմանակից տարածաշրջանների աշխարհագրական մոտիկության, 
գյուղատնտեսական եղանակների չհամընկման գործոնների վրա: 

Հատկանշական է Հեքշեր-Օլինի տեսության օգտագործումն արտա-
դրության գործոնների շարժումը բացատրելու համար: Դիտարկվող եր-
կու գործոններն էլ՝ աշխատանքը և կապիտալը, ճկուն են և կարող են 
տեղաշարժվել երկրների միջև: Դրանով իսկ նրանք լրացնում, իսկ եր-
բեմն էլ փոխարինում են միջազգային առևտրին, ինչպես դա տեղի է 
ունենում, օրինակ, միջազգային կապիտալի շարժի հետ, երբ այլ երկրնե-
րում կազմակերպվում է այն ապրանքների արտադրությունը, որոնք 
հակառակ դեպքում պետք է արտահանվեին այնտեղ: Այս մոտեցման 
գործնական կիրառման լավագույն օրինակ է ԱՊՀ երկրներում (առաջին 

 

2 Մենաշնորհային մրցակցության հիմքի վրա կառուցված միջազգային առևտրի տեսություն։ 
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հերթին՝ Ռուսաստանում) հայկական կոնյակի ֆիրմաների կողմից ան-
միջական արտադրության կազմակերպումը3:  

Հաշվի առնելով Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի շրջա-
փակումը, տրանսպորտային ծախսերի տեսակարար կշռի զգալի մեծու-
թյունը արտահանվող ապրանքատեսակների ինքնարժեքի մեջ (միջինը՝ 
25-30%)՝ այս տեսության պրակտիկ կիրառումը երկրի տնտեսության 
մյուս ճյուղերի համար արդիական է: Սա վերաբերում է ո՛չ միայն ապ-
րանքների արտադրությանը, այլև՝ ծառայությունների և ոչ նյութական 
արտադրության ոլորտներին (օրինակ` հայ գիտնականների հայտնաբե-
րած «Արմենիկում» դեղամիջոցի օգնությամբ բժշկական կենտրոնների 
բացումը Վրաստանում, Կիպրոսում, Ուկրաինայում և այլն): 

Հեքշեր-Օլինի տեսությունից այլ եզրահանգում արեց ամերիկացի 
տնտեսագետ Պ.Սամուելսոնը։ Ըստ նրա, երկրների միջև արտադրու-
թյան գործոնների տեղաշարժը բերում է գների հավասարեցման, ավելի 
ճիշտ՝ տարբեր երկրներում այդ գործոնների վրա գների հարաբերակցու-
թյան հավասարեցման: Նման տեսակետը հաճախ կոչվում է Հեքշեր-
Օլին-Սամուելսոնի տեսություն: 

 
3. Համաշխարհային տնտեսությանը Հայաստանի 

ինտեգրման հիմնախնդիրները 

Հայաստանի տնտեսական համալիրը մաս էր կազմում համաշխար-
հային տնտեսության «հակամարտող» կողմերից մեկին, որը 1991թ. դա-
դարեց գոյություն ունենալ: Հայկական ողջ տնտեսական համակարգը 
սերտորեն կապված էր սոցիալիստական տնտեսական համակարգին: 
Աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների հետևանքով վերջինս 
փլուզվեց, էական կերպով վերափոխվեցին Արևելք-Արևմուտք-Հարավ 
նախկին հարաբերություններն ու ստեղծվեցին դրանք նոր, ավելի 
ճշգրիտ կանխատեսելի դարձնող քաղաքական նախադրյալներ: Միա-
նշանակ պատասխանել այն հարցին, թե այս նոր հարաբերությունները 
կարո՞ղ են լինել ներդաշնակ կամ ոչ` վաղաժամ է:  

Ինչպե՞ս մաս կազմել արդեն հարյուրամյակից ավելի գործող համաշ-
խարհային տնտեսության ձևավորված համակարգին՝ առանց կորցնելու 
կամ սահմանափակելու սեփական տնտեսության ինքնուրույնությունն 
ու քաղաքական անկախությունը: Ահա՛ այն հիմնական խնդիրը, որը 

 

3 Այդ մասնաճյուղերը հիմնվել ու սկսել են գործել դեռևս խորհրդային ժամանակաշրջանում: 
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դրված է նախկին սոցիալիստական համակարգի յուրաքանչյուր նորան-
կախ պետության, ներառյալ ՀՀ տնտեսության առջև:  

Միջազգային մակարդակով որևէ տնտեսական համագործակցու-
թյուն հենվում է երկու սկզբունքի՝ միջպետական տնտեսական կապերի 
օբյեկտիվ անհրաժեշտության և այդ կապերի զարգացման մեջ փոխա-
դարձ շահագրգռության վրա: Ներկայումս տնտեսագետ-տեսաբանների 
մեծամասնությունը համաձայն է, որ յուրաքանչյուր երկրի միջազգային 
կապերի մակարդակի գնահատման համար անհրաժեշտ է որոշել ազ-
գային եկամտի մեջ այն տնտեսական ներդրումը, որն առաջանում է 
համաշխարհային տնտեսական գործընթացներին այդ երկրի մասնակ-
ցությունից: 

Հայաստանի՝ համաշխարհային տնտեսությանն առավել արդյունա-
վետ ինտեգրվելու նպատակը ՀՀ և զարգացած երկրների սոցիալ-տնտե-
սական զարգացման մակարդակների աստիճանական մոտեցումն ու 
հավասարեցումը, տնտեսության հիմնական ճյուղերում խոր և կայուն 
կապերի ձևավորումն է։ 

Տնտեսական ինտեգրման ասպարեզում առկա հարուստ փորձը և 
այդ ուղղությամբ իրականացված հետազոտությունները մեթոդաբանա-
կան լավ հիմք են ստեղծում՝ ձեռնամուխ լինելու Հայաստանի և համաշ-
խարհային տնտեսության միջև տնտեսական ու առևտրային համագոր-
ծակցության համալիր ծրագրի մշակման և իրացման աշխատանքների 
համար։ Այնուհանդերձ, մեր քննարկած հիմնախնդիրն ունի իր առանձ-
նահատկությունները: Լինելով սոցիալիստական ճամբարի անդամ (վեր-
ջինիս բնորոշ յուրահատուկ արտադրատնտեսական համակարգով և 
տնտեսության կառավարման վարչահրամայական եղանակով)՝ Հայաս-
տանը պարտություն կրեց «սառը պատերազմում»: Տարբերակել, թե որ-
տեղ է սկսվում պատժատուրքերի (կոնտրիբուցիա), ռազմատուրքերի 
վճարը և որ ոլորտում է ընթանում իրական տնտեսական ինտեգրումը 
համաշխարհային տնտեսության կապիտալիստական, հաղթանակած 
համակարգին, իսկապես բարդագույն խնդիր էր նորանկախ Հայաստա-
նի պետության համար: Այս հանգամանքը, միջազգային տնտեսական 
ինտեգրման ասպարեզում եղած փորձի օգտագործումից բացի, ենթա-
դրում է ինտեգրման հիմնավորման, կազմակերպման և կառավարման 
նոր մոտեցումներ, ինչով էլ պայմանավորված է այս հոդվածի հրատա-
պությունը։ 

20-րդ դարի վերջին Հայաստանը համաշխարհային հանրության ինք-
նուրույն մասը կազմեց: Ինտեգրման այդ բազմակողմանի գործընթաց-
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ները Հայաստանի քաղաքական և տնտեսական ինստիտուտներից պա-
հանջում էին, նախևառաջ, համաշխարհային տնտեսության և քաղաքա-
կանության լայն ու գիտականորեն հիմնավորված ուսումնասիրություն-
ներ և վերլուծություններ։ Եվ ամենակարևորը` համաշխարհային տնտե-
սությանն ինտեգրվելու գործընթացում պետք է առաջին հերթին առաջ-
նորդվել Հայաստանի ազգային շահերի գերակայությունների ապահով-
ման անհրաժեշտությամբ` ելնելով տնտեսական արդյունավետության 
ու նպատակահարմարության գնահատականներից։ 

Անցյալում երկրների արտաքին տնտեսական գործունեությամբ սո-
վորաբար զբաղվում էին առավելապես այն ազգային միավորումները, 
որոնց համար իրենց երկրի շուկան մնում էր գլխավորը։ Այս առումով, 
Հայաստանի տնտեսության մեջ գործում են մի քանի միավորումներ, 
որոնք փորձում են միջազգային շուկաներ գրավել, իսկ մնացած ընկե-
րություններն ու կազմակերպությունները հիմնականում աշխատում են 
մեր երկրի ներքին շուկայում։ Վերջին տասնամյակում նրանցից շատերը 
փորձում են վերածվել վերազգային կորպորացիաների (ՎԱԿ), որոնց 
առևտրային, արդյունաբերական, ֆինանսական գործունեության դաշտը 
ամբողջ աշխարհն է։ Սակայն ՎԱԿ-երի հետաքրքրություններն ու շահե-
րը ոչ միշտ են համընկնում ազգային, ներառյալ՝ իրենց ծագման եր-
կրների տնտեսությունների շահերի հետ։ Շուտով Հայաստանը նույնպես 
կկանգնի այս խնդրի առջև։ 

Եթե համաշխարհային տնտեսությունը դիտենք որպես բարդ համա-
կարգ, ապա նրանում նպատակահարմար է առանձնացնել ենթահամա-
կարգեր՝ ազգային տնտեսությունների խմբերի տեսքով: Սովորաբար 
առանձնացնում են երեք մեծ խմբեր՝ զարգացած, զարգացող, անցումա-
յին տնտեսությամբ երկրներ: 

Զարգացած երկրների համար տիպական են ՀՆԱ-ի կառուցվածքում 
երրորդային սեկտորի գերակշռությունն ու սոցիալ-տնտեսական զար-
գացման գլխավոր ցուցանիշների բարձր արժեքը։ Այս ցուցանիշների մեջ 
առաջնային են համարվում բնակչության սպասվող կյանքի տևողության 
և կրթության աստիճանի գործակիցները: Մեր գնահատումներով, 
սպասվող կյանքի տևողության գործակիցը Հայաստանում 1995թ. 0.667 
էր, կրթության աստիճանի ցուցիչը 2001թ.` 0.873: 

Կյանքի մակարդակի գործակիցը պարզեցված տեսքով կարելի է 
ներկայացնել որպես բնակչության մեկ շնչի հաշվով ազգային ՀՆԱ-ի 
(ճշգրտված՝ գնողունակության չափանիշի (ԳՉ) առումով) հարաբերու-
թյունն այդ ցուցանիշի միջին համաշխարհային արժեքին: 2001թ. այդ 
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գործակիցը Հայաստանում կազմում էր 0.740: Ընդհանուր մարդկային 
զարգացման գործակիցը հավասար է նրա բաղկացուցիչ երեք գործա-
կիցների միջին թվաբանականին. Հայաստանի համար դա հավասար է՝ 
(0.667+0.873+0.740)/3=0.760: Մարդկային զարգացման միջին համաշխար-
հային գործակիցը նույնպիսի մեծություն է. առավել զարգացած եր-
կրներում այն մոտենում է 1.0-ի, իսկ քիչ զարգացածներում՝ 0.2-ի*: 

Որևէ երկրի ազգային տնտեսության անվտանգության ապահովումը 
հնարավոր է որակյալ և մրցունակ կադրերի, մասնագետների շնորհիվ: 
Հայաստանում ներկայումս դեռևս առկա է որակյալ մասնագետների, գի-
տական աշխատուժի «ավելցուկ». նախկին սոցիալիստական հանրապե-
տության փոխանցած կադրային, որակյալ աշխատուժի բանակը ամբող-
ջովին չի արտագաղթել. նկատելի են նաև արդի պայմաններում ձևա-
վորվող մրցունակ, ժամանակակից միջազգային չափանիշերին համա-
պատասխանող երիտասարդ, որակյալ կադրերի պատրաստման գիտա-
կրթական բազան, մասնագետների պատրաստման ինստիտուտները: 

Եթե Հայաստանից վերջին 10-12 տարիներին մեկնած մասնագետ-
ները կարողանում են ինքնադրսևորվել զարգացման տարբեր աստի-
ճաններ ունեցող, իրարից տարբեր ազգային տնտեսություններում, դի-
մանալ դրանցում առկա մասնագիտական դաժան մրցակցությանը, 
ուրեմն, Հայաստանում առկա են կրթության անհրաժեշտ մակարդակ 
ապահովող ինստիտուտներ ու կառույցներ: Կարելի է բերել միայն մեկ 
օրինակ. վերջին 10-12 տարիներին Հայաստանից Ռուսաստանի Դաշ-
նություն աշխատանքի է մեկնել մոտ 1,4 մլն մարդ, իսկ այդ երկրից Հա-

 

* Խմբ. ծանոթ. ՀՆԱ-ի արժեքը` ճշգրտված ըստ գնողունակության (ՀՆԱՃԳ, GDP Purchasing Power 
Parity) կարող է էականորեն տարբերվել ֆիքսված տարադրամով արտահայտված ՀՆԱ-ի արժեքից։ 
Այսպես, համաձայն ԱՄՆ Կենտրոնական հետախուզական վարչության (ԿՀՎ,, CIA) և Համաշխար-
հային բանկի 2003թ. տեղեկագրքերի, մեկ շնչին ընկնող (տեսակարար) ՀՆԱՃԳ արժեքը Հայաստա-
նի համար 2000թ. կազմել է 3506 $/բնակիչ, միևնույն ժամանակ տեսակարար ՀՆԱ-ի արժեքը 1995թ. 
ֆիքսված ԱՄՆ դոլարով կազմել է 976 $/բնակիչ։Համաձայն ՄԱԿ ԶԾ «Մարդկային զարգացման» 
2002թ. տեղեկագրքի, քննարկվող ցուցանիշները Հայաստանի և տարածաշրջանի այլ երկրների հա-
մար 2000թ. ունեին հետևյալ տեսքը. 

ՄԱԿ ԶԾ 
2000թ. 

Կարգը 
երկրների 
շարքում 

Մարդկային 
զարգացման 
գործակիցը 

Կյանքի սպասվող 
տևողության 
գործակիցը 

Կրթության 
գործակիցը 

  

ՀՆԱ-ի 
գործակիցը 

Ռուսաստան 60 0.781 0.68 0.92 0.74 

Հայաստան 76 0.754 0.80 0.92 0.54 
Վրաստան 81 0.748 0.80 0.89 0.55 
Թուրքիա 85 0.742 0.75 0.77 0.71 
Ադրբեջան 88 0.741 0.78 0.88 0.56 
Իրան 98 0.721 0.73 0.75 0.68 
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յաստան տարեկան «գալիս» է $750-800 մլն (2001թ.): Նման իրավիճակ է 
նաև աշխարհի այլ երկրների կտրվածքով, որտեղ աշխատուժի միջազգ-
ային շարժի օրենքներին համապատասխան՝ արտագաղթել են Հայաս-
տանի քաղաքացիները: Այս ֆինանսական հոսքերը, այլ գործոնների 
շարքում, այն տնտեսական հիմքն են, որը դեռևս թույլ է տալիս դանդա-
ղեցնել Հայաստանից ազգաբնակչության մեծածավալ արտագաղթը, իսկ 
ներքին շուկայում ապահովել ազգաբնակչության գնողունակության 
չափանիշի միջին աստիճանը:  

 
4. Հայաստանի տնտեսական ինքնուրույնության ապահովման 

հիմնախնդիրները. Ազգայնացման տնտեսական 
քաղաքականություն իրականացնելու անխուսափելիությունը 

Ուսումնասիրելով Հայաստանի արտաքին տնտեսական քաղաքա-
կանության զարգացումները, երկրի արտաքին առևտրի կառուցվածքը, 
արտահանման և ներմուծման ապրանքային կազմը, արտաքին առևտրի 
ծավալների զարգացումների տեմպերը՝ եզրահանգում ենք, որ Հա-յաս-
տանի կառավարության կողմից լրիվ անուշադրության է մատնված 
արտաքին տնտեսական քաղաքականության ոլորտը: 

Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանի պետական արտաքին տնտեսա-
կան կապերի կարգավորման մոդելի առողջացումը ենթադրում է. 

• օտարերկրյա մրցակցության համար ներքին շուկայի բացում՝ այն 
համատեղելով հայրենական արտադրողների ճկուն պաշտպա-
նությամբ, 

• տնտեսական գործունեության իրավական և տնտեսական երաշ-
խիքների ապահովում և օտարերկրյա կապիտալի պաշտպանում, 

• տեխնիկական, արդյունաբերական և սոցիալական քաղաքակա-
նության կողմնորոշում համաշխարհային ստանդարտների ուղ-
ղությամբ և այս կողմնորոշման զարգացման միտումների ապա-
հովում, 

• հայրենական տնտեսական իրավունքի մոտեցում միջազգային 
տնտեսական իրավունքին, 

• համաշխարհային պրակտիկայում ընդունված արտաքին տնտե-
սական կապերի կարգավորման ընդհանուր մեթոդների և միջոց-
ների զինանոցի կիրառում` ելնելով ազգային տնտեսության իրա-
վիճակից, 
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• բոլոր կարևորագույն միջազգային տնտեսական կազմակերպու-
թյուններին Հայաստանի մասնակցության ապահովում, 

• արտաքին շուկաներում աջակցում հայրենական արտահանողնե-
րին: 

Միջազգային տնտեսական անվտանգությունը կայանում է համաշ-
խարհային տնտեսական կապերի համակարգի ստեղծման և գործունե-
ության ապահովման մեջ։ Այդ համակարգը, իր հերթին, պետք է ապա-
հովի ազգային տնտեսությունների կայուն տնտեսական զարգացումը։ 
Միջազգային և ազգային տնտեսական անվտանգությունների նպատակ-
ներին հասնելը հնարավոր է միայն աշխատանքի միջազգային բաժան-
ման հետագա զարգացման ու խորացման, համաշխարհային տնտեսու-
թյան հաստատուն և լայնածավալ փոխանակման ու ազգային տնտեսու-
թյունների փոխազդեցության հիման վրա: 

Հայաստանի տնտեսական անվտանգությունը պայմանավորված է, 
գլխավորապես և առաջին հերթին՝ Հայաստանի տնտեսության ինքնու-
րույնության ապահովմամբ: Հայաստանի պետական կառավարման հա-
մակարգը երկրի տնտեսության ինքնուրույնության ապահովման հիմ-
նախնդիրը լուծելու համար պետք է ձևավորի այն գլխավոր նպատակը, 
որի առանցքի շուրջը պետք է իրականացվի միջոցառումների ողջ ծա-
վալը: Այդ առանցքը պետք է լինի Հայաստանի քաղաքացու, հայ անհա-
տի ազատ, ապահով, բարեկեցիկ ու անվտանգ ապրելու, արարելու և 
ստեղծագործելու իրավունքը: Վերլուծելով երկրի տնտեսության ընդհա-
նուր բնութագրիչները, հիմնվելով առկա սոցիալ-տնտեսական իրավի-
ճակի ընդհանուր ու համակողմանի գնահատականների վրա և ապահո-
վելու համար Հայաստանի տնտեսության ինքնուրույնությունը՝ Հայաս-
տանի կառավարման համակարգը պետք է իրագործի հետևյալ քայլերը. 

• հստակեցնել Հայաստանի Հանրապետության «ազգային շահ, ազ-
գային հետաքրքրություններ» հասկացությունները,  

• հաստատել «Արտաքին տնտեսական քաղաքականության, շահե-
րի ու հետաքրքրությունների» հիմնական սկզբունքները, 

• ընդունել Հայաստանի պարենային ապահովման ու անվտանգու-
թյան ծրագիրը,  

• ձևակերպել երկրի տնտեսության զարգացման պետական քաղա-
քականությունը՝ հիմք ընդունելով տնտեսության մասնատվածու-
թյան վերացման հրատապությունը,  
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• հարկ եղած դեպքում իրականացնել ազգայնացման (պետակա-
նացման) քաղաքականություն`միջազգային փորձի ընդունված 
նորմերի համաձայն, 

• արդիականացնել նախկին տնտեսակարգի կառավարման պետա-
կան պլանավորման մի շարք կարևորագույն ուղղությունները, 

• գնահատել տնտեսության կառավարման ողջ համակարգի աշխա-
տանքները՝ ելնելով պետական սեփականության օգտագործման 
արդյունավետությունից: 

Որևէ երկրի ընդգրկումն այս կամ այն խմբի մեջ ցույց է տալիս նրա 
էկոնոմիկայի բնութագիրը (շուկայական-ազատական կամ անցումային-
կապիտալիստական) և նրա սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակար-
դակը։ Համաշխարհային տնտեսությունում առավել մեծ կշիռ ունեն զար-
գացած երկրները։ Այսպես, 2000թ. Տնտեսական համագործակցության և 
զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ, OECD) անդամ երկրներում ապ-
րում էր աշխարհի բնակչության 18.6%-ը, մինչդեռ այդ երկրների ՀՆԱ-ն 
կազմում էր համաշխարհային համախառն արտադրանքի 81.3%-ը։  

Ինտեգրվելով աշխարհին՝ ՀՀ-ն պետք է լրջորեն կանխորոշի այն 
հիմնական սկզբունքները, որոնք առաջնային են դառնալու ո՛չ միայն 
երկրի տնտեսության զարգացման, այլև` ՀՀ և հայ ժողովրդի ապագայի 
համար։ Հայաստանի տնտեսության իրական պատկերի առաջնային 
ուղղորդիչներն են մակրոտնտեսական ցուցանիշները, որոնցով առաջ-
նորդվելով պետք է առավել արդյունավետ ներկայանալ և ինտեգրվել 
համաշխարհային տնտեսությանը՝ ելնելով Հայաստանի իրական շահե-
րի ապահովման առաջնայնության գաղափարից։ 

 Հայաստանին բաժին է ընկնում համաշխարհային տնտեսության 
ՀՆԱ-ի մոտ 0,0028%-ը, իսկ աշխարհի ընդհանուր բնակչության մոտ 
0.0002%-ը*: Ուսումնասիրելով ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայու-
թյան 1991-2002թթ. ընթացքում հրատարակած ամփոփ տարեկան հաշ-
վետվություններն ու զեկույցները, կարելի է անել մի շարք հետաքրքիր 
եզրահանգումներ: Հայաստանի տնտեսությունը դեռևս գտնվում է 1960-
ական թվականների մակարդակում։ Այսպես, 1999թ. ՀՆԱ-ն գտնվում է 
1957թ. մակարդակում, արդյունաբերական արտադրանքը՝ 1960թ., գյու-

 

* Խմբ. ծանոթ. Համաձայն ԱՄՆ ԿՀՎ 2003թ. տեղեկագրքի` աշխարհի 237 երկրների գումարային 
բնակչությունը 2003թ. դեկտեմբերի դրությամբ կազմել է 6.302 մլրդ, Հայաստանինը` 3.326 մլն մարդ 
(այսինքն` մոտ 0.053%)։ Համաձայն նույն աղբյուրի, համաշխարհային համախառն արտադրանքը, 
ճշգրտված ըստ գնողունակության, կազմել է $49 տրիլլիոն, Հայաստանի ՀՆԱ-ն` $12.130 մլրդ (այս-
ինքն` մոտ 0.025%)։ Միևնույն ժամանակ, տեսակարար ՀՆԱ-ի առումով, ճշգրտված ըստ գնողունա-
կության, Հայաստանը աշխարհի 231 երկրների շարքում 2003թ. գրավել է 143-րդ տեղը` 3600 $/բնա-
կիչ ցուցանիշով։ 
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ղատնտեսության համախառն արտադրանքը՝ 1966թ., շահագործման 
հանձնված բնակմակերեսը՝ 1946թ., մանրածախ ապրանքաշրջանառու-
թյունը՝ 1973թ. մակարդակներում4: 

Ընդհանրացնելով, նշենք, որ 1991-94թթ. Հայաստանում տեղի ունե-
ցած տնտեսակարգի փոփոխությունները հանգեցրել են տնտեսության 
հետևյալ բնութագրին.  

ա) մակրոտնտեսական ցուցանիշների փոքր աստիճանով կազմա-
վորված թերզարգացած տնտեսություն, 

բ) էկոնոմիկայի ընդգծված սեզոնային բնույթ, 
գ) ներմուծման բարձր հակվածություն, 
դ) արտադրված նոր արժեքի նկատմամբ սպառման գերազանցու-

թյուն, 
ե) բանկային շուկայի կառավարելիության բարձր աստիճան և ֆի-

նանսական շուկայում իրացման մակարդակի և կառուցվածքի փոփո-
խություն, 

զ) Կենտրոնական բանկի և առևտրային բանկերի՝ տնտեսության և 
ապրանքարտադրության գործընթացում անարդյունավետ գործունեու-
թյուն և միասնական վճարահաշվարկային համակարգի կազմավորման 
թերացում, 

է) բանկային համակարգի գործոնների կառավարելիության բարձր 
աստիճան և ֆինանսական շուկայում իրացման մակարդակի և կառուց-
վածքի փոփոխություն,  

ը) ՀՆԱ-ում հարկային բաղադրիչի մշտական աճի միտումներ, 
թ) տնտեսավարման և տնտեսական դաշտի ձևավորման ազգային 

բարդույթներ, խմբակայնություն (կլանայնություն), ֆեոդալական և բուր-
ժուական հասարակարգերին բնորոշ տարրեր և չհաշվառվող, ստվերա-
յին տնտեսության առկայություն,  

ժ) բնակչության չդադարող արտագաղթ և զբաղվածության բնագա-
վառում աշխատատեղերի անկայունություն, 

ի) ելնելով տնտեսության ինքնուրույնության և ազգային անվտան-
գության ապահովման առաջնայնություններից ու շահերից՝ տնտեսու-
թյան որոշ ոլորտներում ազգայնացման պետական քաղաքականության 
կիրառման բացակայություն: 

Ինտեգրվելով համաշխարհային տնտեսությանը՝ Հայաստանը 1990-
ական թվականներից սկսած թևակոխեց նոր, ազատական տնտեսական 

 

4 Ցուցանիշները հաշվարկված են՝ 1 ԱՄՆ դոլարը ~ 0,70 խորհրդային ռուբլի փոխարժեքով: 
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հարաբերությունների ժամանակաշրջան: Հռչակված մասնավոր սեփա-
կանատիրական արտադրական հարաբերությունների անհրաժեշտ գոր-
ծոններից էր նաև մասնավոր սեփականատերերի խավի առաջացումը: 
Ուստի, պետական ունեցվածքի օտարման և ապապետականացման ան-
հրաժեշտություն առաջացավ: Հարկավոր էր նոր, կապիտալիստական 
հասարակարգի վերնախավ (էլիտա) ձևավորել։ 

ՀՀ-ն, լինելով ինքնիշխան երկիր և համաշխարհային տնտեսության 
մի առանձին օղակը, ի վիճակի է, ելնելով իր տնտեսական հետաքրքրու-
թյուններից և ազգային շահերից, իրականացնել ո՛չ միայն ապապետա-
կանացման գործընթացներ, այլև՝ ազգայնացման համապետական ծրա-
գրեր: 

Ազգայնացման գործընթացները նույնպես պետք է ապահովված լի-
նեն իրավաբանորեն, հաշվի առնեն այլ պետությունների համանման 
փորձը, տնտեսագիտական առումով լինեն արդարացված՝ ելնելով, նա-
խևառաջ, ազգայնացվող այս կամ այն ոլորտի տնտեսական արդյունա-
վետության բարձրացման խնդիրներից: Ազգայնացման ծրագրերը կա-
րող են հիմնավորվել նաև ՀՀ ռազմավարական շահերով, տնտեսական 
ինքնուրույնության ապահովման խնդիրների առաջնայնությամբ և հրա-
տապությամբ՝ կապված վառելիքաէներգետիկ համակարգի ինքնուրույ-
նության, պարենային անվտանգության ծրագրերի, տեղեկատվական 
դաշտի և հեռահաղորդակցման ծառայությունների գործունեության՝ Հա-
յաստանի ազգային շահերին համապատասխանության, արտաքին 
տնտեսական քաղաքականության սեփական հետաքրքրությունների 
ապահովման հետ և այլն: Համաշխարհային տնտեսությանն ինտեգրվե-
լու ընթացքում Հայաստանն ունի բոլոր հնարավորությունները նրան 
ինտեգրվելու նաև տնտեսության ազգայնացված առանձին ճյուղերով ու 
ոլորտներով: Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիան մասնակից եր-
կրներին «չի պարտադրում» ապապետականացնել և մասնավորեցնել 
ազգային էկոնոմիկայի բոլոր ճյուղերը: 

Ազգայնացման և պետականացման հիմք կարող են հանդիսանալ 
նաև արտաքին առևտրային, տնտեսական, հարկային և մաքսային պե-
տական քաղաքականությունների և ներքին շուկայի մեջ ճշգրտումները՝ 
ի նպաստ երկրի ազգաբնակչության հիմնական զանգվածի` միջին խա-
վի: 

Ազգայնացման է ենթակա Հայաստանի հեռահաղորդակցման ոլոր-
տի մենաշնորհը՝ «ԱրմենԹել»-ը, որի գործունեությունը խոչընդոտում է 
ինտերնետային ցանցի տարածմանն ու զարգացմանը երկրում: «Արմեն-
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Թել»-ի սակագնային քաղաքականությունը ո՛չ միայն չի նպաստում ին-
ֆորմացիոն տեխնոլոգիաների զարգացմանը հանրապետությունում, 
այլև` մեծացնում է սոցիալական լարվածությունը, բացասաբար է ազ-
դում ազգաբնակչության՝ տեղեկատվության միջոցներից ու ծառայու-
թյուններից օգտվելու աստիճանի վրա: Այս քաղաքականության «շնոր-
հիվ» մոտ ժամանակում Հայաստանը դուրս կմնա ինֆորմացիոն տեխնո-
լոգիաների համաշխարհային գործընթացներից: Հանրակրթական 
դպրոցների համակարգչայնացման (կոմպյուտերիզացիայի) անմխիթար 
վիճակի պատճառներից մեկն էլ «ԱրմենԹել»-ի չափազանց բարձր սա-
կագներն են: 

Բազմաթիվ են ՀՀ տնտեսության կրած վնասները հեռահաղորդակ-
ցության ոլորտի մենաշնորհի պատճառով: Ըստ տարբեր գնահատա-
կանների, «ԱրմենԹել»-ի տարեկան շահույթը գերազանցում է $85-90 
մլն-ը5: Թողնել որպեսզի այդ ֆինանսական միջոցները դուրս բերվեն 
առանց այն էլ ծանր սոցիալ-տնտեսական կացության մեջ գտնվող եր-
կրից՝ անթույլատրելի է: Ուստի, հարկավոր է անհապաղ սկսել «Արմեն-
Թելի» ազգայնացման գործընթացը: Դրա արդյունքում կուտակվելիք տե-
սական և պրակտիկ փորձի վերլուծությունները կթույլատրեն ազգայնա-
ցումը կիրառել նաև այլ ոլորտներում, այդ թվում՝ գյուղատնտեսության 
վերամշակող որոշ ձեռնարկությունների նկատմամբ (պարենային ան-
վտանգության ապահովման համար), էներգետիկայում (էներգետիկ ան-
վտանգության ապահովման համար) ևն։  

Ելքը մեկն է՝ տնտեսության պետական կառավարման դերի և ծավա-
լի մեծացում, ազգայնացում: Դրանք պետք է հետապնդեն Հայաստանի 
ՀՆԱ-ի աճի, համաշխարհային շուկայում հայկական մրցունակ ապ-
րանքատեսակների արտահանման և ազգաբնակչության ճնշող մեծա-
մասնության կյանքի պայմանների բարելավման նպատակը: Չպետք է 
մոռանալ այն, որ ՀՀ-ն ապազգայնացումը (սեփականաշնորհումը) 
սկսեց, երբ պետությունը գտնվում էր ռազմական առճակատման մեջ, 
երբ տնտեսության ողջ ռեսուրսները նպատակաուղղված էին հաղթա-
նակի ապահովմանը: 

Ներկայումս Հայաստանի կառավարությունն անում է որոշակի քայ-
լեր՝ շտկելու բաց թողածը, իրականացնելու հավասարակշռված տնտե-
սական քաղաքականություն՝ ելնելով ներկա ժամանակաշրջանի տնտե-
սության զարգացման խնդիրներից, պետական շահերից: Այդ նպատակ-
 

5 Վերլուծությունը կատարվել է ՀՀ հեռահաղորդակցության ոլորտում հեղինակի կողմից իրակա-
նացված ուսումնասիրությունների հիման վրա։ 
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ներին հասնելու համար անհրաժեշտ է վարել ազգայնացման պետական 
տնտեսական քաղաքականություն՝ հենվելով միջազգային իրավունքի 
նորմերի և փորձի վրա:  

Ինտեգրվելով հանդերձ համաշխարհային տնտեսությանը, ՀՀ-ն 
պետք է պատրաստ լինի ամեն մարտահրավերի, այդ թվում՝ գլոբալաց-
մանը, որը Հայաստանի համար հղի է սոցիալ-տնտեսական և քաղաքա-
կան ծանր հետևանքներով: Տեղական ինքնամփոփ շուկաների ստեղծու-
մը համաշխարհային տնտեսության գլոբալացմանը դիմակայելու հնա-
րավոր ուղիներից մեկն է (իմ այս տեսակետը համահունչ է բրիտանացի 
տնտեսագետ Վերա Սմիթի տեսակետներին): 

Դիմակայել անդրազգային կորպորացիաների հարձակողական և 
ագրեսիվ քաղաքականությանը, նրանց շահերին և նպատակներին՝ 
միայնակ անհնար է: Նրանց դիմակայելու, իրենց ազգային տնտեսու-
թյունների ինքնուրույնությունն ապահովելու հարցում՝ Հայաստանի և 
նրա հարևան երկրների շահերը համընկնում են։ Հետևաբար, հնարավոր 
է քայլեր ձեռնարկել` Անդրկովկասյան ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու 
գաղափարն իրագործելու համար6: 

Գլոբալիզացիոն մարտահրավերին դիմակայելու համար անհրա-
ժեշտ են նաև պետական ճկուն արտաքին և ներքին տնտեսական քաղա-
քականության իրականացման մեխանիզմներ, այդ թվում՝ անհրաժեշ-
տության դեպքում, տնտեսության առանձին ոլորտների ազգայնացում։ 
Անհրաժեշտ է իրականացնել պետական տնտեսական քաղաքականու-
թյուն, կառավարում ու վերահսկողություն՝ հանուն սեփական ապրան-
քարտադրողների և ազգաբնակչության ճնշող մեծամասնության շահե-
րի: 

Պետական համակարգված տնտեսական քաղաքականության առկա-
յության դեպքում է հնարավոր միայն լիարժեքորեն և իրավահավասար 
կերպով ինտեգրվել համաշխարհային տնտեսությանը, դառնալ նրա այն 
օղակը, որն ունի ինքնուրույն տեղ ու դերակատարում աշխատանքի 
միջազգային բաժանման մեջ: Ներկայումս այդ հնարավորությունները 
Հայաստանում լիովին առկա են։ 

Հայաստանի և համաշխարհային տնտեսության համագործակցու-
թյան արդի վիճակի բնութագիրը թույլ է տալիս այն գնահատել հուսա-
դրող և հեռանկարային։ Սակայն, ինտեգրման ուղիների ուրվագծումն ու 
այդ գործընթացի իրականացման հիմնական ուղղությունների բացա-
 

6 Անդրկովկասյան ազատ առևտրի գոտու կազմավորման հայեցակարգը մշակված է հեղինակի կող-
մից։ 
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հայտումը պահանջում են լայնորեն հաշվի առնել այդ տնտեսական 
համագործակցության այն բոլոր առանձնահատկությունները, որոնք 
բնորոշ չեն գոյություն ունեցող ինտեգրացիոն միություններից և ոչ 
մեկին։ Սա միջազգային ինտեգրման նոր փուլ է բացում Հայաստանի 
տնտեսության համար։ 

Միջազգային տնտեսական ինտեգրումը համաշխարհային տնտեսու-
թյան ժամանակակից փուլի բնութագրիչ առանձնահատկությունն է։ 20-
րդ դարի վերջում այն ազգային տնտեսության արագացված և ներդաշ-
նակ զարգացման ու համաշխարհային շուկայում ինտեգրացիոն խմբա-
վորումների անդամ երկրների մրցունակության բարձրացման հզոր գոր-
ծիք դարձավ։ 

Միջազգային տնտեսական ինտեգրման ժամանակակից կառույցնե-
րը (որոնց մաս է կազմում Հայաստանը) և տեղի ունեցող գործընթաց-
ները Հայաստանի համար բնորոշում են փոխհարաբերությունների նոր 
որակներ: 

Միջազգային տնտեսական ինտեգրման ձևերի հետագա զարգացումն 
ու կատարելագործումը հնարավոր է տանեն քաղաքական միության, 
այսինքն՝ ինտեգրացիոն միավորման փոխակերպմանը համադաշնակ-
ցային պետության՝ այստեղից բխող բոլոր հետևանքներով, ներառյալ` 
վերազգային ղեկավարման ինստիտուտներից ավելի մեծ լիազորու-
թյուններով օժտված իշխանության կենտրոնական մարմինների ձևավո-
րումը:  

Հայաստանի համար՝ միջազգային տնտեսական ինտեգրումն առա-
ջին հերթին հարևան երկրների տնտեսությունների սերտաճման գործ-
ընթացն է՝ տնտեսական համալիրների, նրանց ընկերությունների միջև 
կայուն տնտեսական կապերի հիման վրա։ Հայաստանի տարածաշրջա-
նային և համաշխարհային տնտեսական ինտեգրման առաջին գոտում 
ընդգրկված են Վրաստանը, Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Իրանը և Թուր-
քիան, երկրորդ և կից գոտում` Եվրամիությունը, Ուկրաինան, Ռումի-
նիան, Բելառուսը, Բուլղարիան, Թուրքմենստանը, Հունաստանը, Սիրի-
ան և Իրաքը, երրորդ և ոչ անմիջական գոտում` ԱՄՆ-ը և Կանադան՝ 
արևմուտքում, Չինաստանը, Ճապոնիան, Հնդկաստանը, Ղազախստանը 
և Ուզբեկստանը՝ արևելքում։ 

Լինելով տնտեսական, արտարժութային և քաղաքական միություն՝ 
ԵՄ-ն առավել զարգացած ինտեգրացիոն խմբավորումներից մեկն է աշ-
խարհում։ Նրան ինտեգրվելու առաջին քայլն էր 2001թ. ՀՀ անդամակցու-
թյունը Եվրախորհրդին։ Աճում են Ասիական-Խաղաղօվկիանոսյան տա-
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րածաշրջանի ԱՏԷՍ-ի խմբավորման մասնակիցների թիվն ու դերը։ 
Հետևաբար, Հայաստանը համարժեք քայլեր պետք է ձեռնարկի նաև 
ասիական երկրների հետ սերտ տնտեսական-առևտրային համագոր-
ծակցություն հաստատելու համար, այնպես, ինչպես այսօր անում է 
արևմտյան երկրների ուղղությամբ։  

Սակայն Հայաստանի տնտեսական ինտեգրման և հետագա բարգա-
վաճման գլխավոր երաշխիքը ԱՊՀ երկրների հետ տնտեսական ինտե-
գրումն է։ ԱՊՀ-ում ինտեգրումը հենվում է այնպիսի օբյեկտիվ գործոննե-
րի վրա, ինչպես՝ անցյալում կազմավորված աշխատանքի բաժանումը, 
տեխնոլոգիական փոխկախվածությունը, մշակութա-քաղաքակրթական 
տարածքի ընդհանուր տարրերը։ Գլխավոր արգելքներն են. անդամ եր-
կրների երկյուղը՝ իրենց ինքնավարության սահմանափակումից, տնտե-
սական դժվարությունները, նոր սոցիալ-տնտեսական համակարգերի 
շինարարության անավարտությունը, իշխանությունների քաղաքական 
կամքի հաճախակի փոփոխությունները, նաև` արևմտյան տերություն-
ների կողմից հարուցվող ամեն տեսակի խոչընդոտներն այդ գործընթաց-
ներին։ 

ԱՊՀ-ն, հետևաբար և նրան մաս կազմող ՀՀ-ն, կարող են դառնալ աշ-
խարհում ամենագործուն և արդյունավետ տնտեսական միությունը՝ 
ապահովելով երկրագնդի այս հատվածի տնտեսական ներուժի և մարդ-
կային ռեսուրսների առավել արդյունավետ օգտագործումը, նրանց առա-
վելագույն մասնակցությունը արտադրության գործընթացներին: 
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ АРМЕНИИ В  
МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 

 
Араик Саргсян 

 
Резюме 

Основой интеграции Армении с внешним миром должна стать защита 
национальных интересов, обеспечение национальной безопасности и эко-
номической самостоятельности хозяйственных структур республики. В 
статье исследованы проблемы глобализации мировой экономики и ее от-
рицательного воздействия на неподготовленную к этим процессам эконо-
мику страны.  

В работе предлагаются конкретные шаги для решения актуальных 
проблем экономики Армении и понижения ее зависимости от импорта. В 
частности, предлагается сократить разрыв между теоретическими эконо-
мическими моделями и каждодневной экономической реальностью, сни-
зить стоимость импортируемых в республику продуктов (в первую оче-
редь энергоносителей и продуктов питания) путем активного вовлечения 
армянского капитала в соответствующие сектора экономики стран–экс-
портеров; обеспечить конкуретноспособность экономики республики. 
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