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Ա տոմ Շ.  Մար գար յան
Տնտ. գիտ. թեկ նա ծու

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԸ 

Հ նա րա վո րութ յուն նե րի և  մար տահ րա վեր նե րի  
սահ մա նագ ծին*

Բա նա լի բա ռեր- Եվ րա սիա կան միութ յուն,  Մաք -
սա յին միութ յուն, ընդ հա նուր շու կա, ին տեգ րա ցիա, 
մաք սա տուրք, կա նոն ներ, հնա րա վո րութ յուն, մար-
տահ րա վեր, սահ մա նա փա կում։ 

 Մուտք

 ՀՀ  Նա խա գա հի 2013 թ. սեպ տեմ բե րի 3-ի հայ տա րա րութ յամբ  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յու նը սկիզբ դրեց քիչ անց՝ 2014 թ. մա յի սի 29-ին  Ռու սաս տա նի, 
 Բե լա ռու սի և  Ղա զախս տա նի ձևա վո րած կա ռույ ցին՝ Եվ րա սիա կան տնտե սա-
կան միութ յա նը (այ սու հետ՝ ԵՏՄ) ան դա մակ ցութ յան գոր ծըն թա ցին։ 

 Ո րոշ ման շար ժա ռիթն, ան շուշտ, քա ղա քա կան էր՝ թե լադր ված  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան և ԼՂՀ անվ տան գութ յան ա պա հով ման նկա տա ռումն ե րով։ Ու 
թեև ԵՏՄ-ին ան դա մակ ցութ յու նը եր կա րա ժամկ ետ գոր ծըն թաց է են թադ րում, այ-
դու հան դերձ, ո րոշ վեց այն ի րա գոր ծել ա ռա ջան ցիկ տեմ պե րով։ 2014 թ. դեկ տեմ-
բե րի 23-ին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը ի րա վա բա նա կան տե սանկյ ու նից 
ա վար տեց Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յանն իր ան դա մակ ցութ յան ըն թա-
ցա կար գը, քա նի որ այդ պա հին ար դեն Եվ րա սիա կան եռ յա կի ան դամ երկր նե րը 
վա վե րաց րել էին կա ռույ ցին  Հա յաս տա նի միա նա լու պայ մա նա գի րը, և 2015 թ. 
հուն վա րի 2-ից դար ձավ նրա լիի րավ ան դա մը։ 

* Հոդ վածն ըն դուն վել է տպագ րութ յան 20.12.2014։  Հի շեց նում ենք, որ «Քն նար կումն եր» բաժ նում 
հրա պա րակ վող հոդ ված նե րի դրույթ նե րը կա րող են չհա մընկ նել խմբագ րութ յան դիր քո րոշ մա նը։ 
Խմբ.։
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 1. ԵՏՄ ձևա վոր ման աշ խար հա քա ղա քա կան են թա տեքս տը

2014 թ. հոկ տեմ բե րի 10-ին, աշ խար հա քա ղա քա կան բա վա կա նին բարդ պայ-
ման նե րում,  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը ստո րագ րել է ԵՏՄ-ին ան դա մակ-
ցե լու պայ մա նա գի րը, ին չը մեր երկ րի ար տա քին պար տա վո րութ յուն նե րի ողջ 
ինս տի տու ցիո նալ հա մա կար գի ար մա տա կան վե րա կա ռուց ման ու վե րախմ բա-
վոր ման լուրջ մար տահ րա վեր ներ է պա րու նա կում։ Ուկ րաի նա յի ար ևել քում ծա-
վալ վող պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի և Արև մուտ քի կող մից  Ռու սաս տա նի 
 Դաշ նութ յան նկատ մամբ կի րառ վող տնտե սա կան կոշտ պատ ժա մի ջոց նե րի խո-
րա պատ կե րին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան քա ղա քա կան ղե կա վա րութ յան  
ե վ րա սիա կան ընտ րութ յու նը կա րող է լուրջ փոր ձութ յուն դառ նալ ա վե լի քան եր-
կու տաս նամ յակ տևող ծան րա գույն մար տահ րա վեր նե րին դի մա կա յող հա յութ-
յան հա մար։  Խորհր դա յին  Միութ յան փլա տակ նե րի վրա հառ նող Եվ րա սիա կան 
տնտե սա կան միութ յու նը ըստ էութ յան տնտե սա քա ղա քա կան ռևան շի նա խա գիծ 
է, ո րի խոր քա յին նպա տա կը այդ կա ռույ ցի հիմն ա կան խա ղոր դի՝  Ռու սաս տա նի 
 Դաշ նութ յան կող մից նախ կին գոր ծըն կեր նե րին իր ազ դե ցութ յան տի րույ թում 
պա հե լու և Արև մուտ քի հետ ու նե ցած դի մա կա յութ յան մեջ նրանց հնա րա վո րութ-
յուն նե րը իր խնդիր նե րին ծա ռա յեց նե լու ան թա քույց մար տահ րա վե րի մեջ է։ 
 Միև նույն ժա մա նակ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան եվ րա սիա կան ընտ րութ յու-
նը ըստ էութ յան վեր ջա կետ է դնում մեր երկ րի՝ մե կը մյու սին հա ջոր դած վեր նա-
խա վե րի կող մից ա ռեր ևույթ հռչակ ված ու տար բեր արդ յու նա վե տութ յամբ կի-
րառ վող փոխլ րաց նե լիութ յան (complementarism) քա ղա քա կա նութ յա նը։ 

 Հենց սկզբից պետք է ար ձա նագ րել, որ Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միու-
թ յա նը ՀՀ ան դա մակ ցութ յու նը զուտ տնտե սա կան հաշ վարկ նե րով ու բա ցա-
ռա պես շու կա յա կան նպա տա կա հար մա րութ յամբ պայ մա նա վո րելն ուղ ղա կի 
անշ նոր հա կալ զբաղ մունք է։ Ընդ ո րում, պետք է հաշ վի առ նել, որ ԵՏՄ-ին ՀՀ 
ան դա մակ ցութ յան փաստն ար ձա նագր վել է «Ուկ րաի նա յում ու նրա շուրջ» ի րա-
դար ձութ յուն նե րի խիստ ան բա րեն պաստ զար գա ցումն ե րի պայ ման նե րում, երբ 
ԵՏՄ գլխա վոր լո կո մո տի վը՝  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յու նը, են թարկ վում է մի ջազ-
գա յին կոշտ պատ ժա մի ջոց նե րի։ Ու չի էլ եր ևում, թե  Ռու սաս տանն ու իր դաշ նա-
կից նե րը տե սա նե լի ա պա գա յում և  ա վե լի եր կա րա ժամկ ետ հե ռան կա րում ինչ պի-
սի վաս ներ կկրեն նա խա տես վող տա րաբ նույթ սահ մա նա փա կումն ե րից։ Ուս տի 
«Եվ րա սիա կան քաո սի նա խան շան նե րը»1 հետզ հե տե զար գա նա լով, դառ նում են 
աշ խար հա քա ղա քա կան նոր « սա ռը պա տե րազ մի» հզոր ազ դակ ներ։ 

 Սա կայն ԵՏՄ-ին  Հա յաս տա նի ան դա մակ ցութ յան ռիս կե րը ոչ միայն տնտե սա-
կան, այլև քա ղա քա կան բնույ թի են:  Խոսքն, ի հար կե, ա ռա ջին հեր թին ղա րա բաղ-
յան խնդրի չլուծ վա ծութ յան պայ ման նե րում որ ևէ ին տեգ րա ցիոն կազ մա վոր ման 
հա րե լու նպա տա կա հար մա րութ յան մա սին է:  Գաղտ նիք չէ, որ  Ռու սաս տա նը 
նշված խնդրում ու նի իր ար մա տա կան շա հերն ու հե տաքրք րութ յուն նե րը, ո րոնք 
սկզբուն քո րեն տար բեր են հայ կա կան կող մի շա հե րից: ԵՏՄ գլխա վոր խա ղոր դը 
նախ կին խորհր դա յին երկր նե րի միջև բա խումն ե րին ու հա կա մար տութ յուն նե րին, 
այդ թվում՝ ղա րա բաղյ ան խնդրին նա յում է գլխա վո րա պես  Հա րա վա յին  Կով կա սը 
եր կա րա ժամկ ետ հե ռան կա րում ամ բող ջո վին իր վե րահս կո ղութ յան տի րույթ վե-
րա դարձ նե լու տե սանկյ ու նից: Այս ա ռու մով չպետք է բա ցա ռել, որ  Հա յաս տա նի 
անդամակցությունից հե տո  Ռու սաս տա նը գայ թակ ղութ յուն ու նե նա, իբրև խայծ 
օգ տա գոր ծե լով ղա րա բաղյ ան խա ղա քար տը, Ադր բե ջա նին ևս  հար կադ րել մտնե-
լու ԵՏՄ տա րածք: 

Այս պես թե այն պես ԵՏՄ-ին իր ան դա մակ ցութ յան գոր ծըն թա ցի հա մա տեքս-
տում ՀՀ-ն  հար կադր ված է ե ղել լայ նա ծա վալ օ րենսդ րա կան և  ինս տի տու ցիո նալ 

1 «Վէմ» 2014, N3 (47), էջ 3-8։
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փո փո խութ յուն ներ ի րա կա նաց նել ԵՏՄ ան դամ երկր նե րի սահ մա նած խա ղի կա-
նոն նե րի տի րույթ փո խադր վե լու հա մար։ Ան շուշտ, այդ հան գա ման քը ՀՀ մի ջազ-
գա յին պար տա վո րութ յուն նե րի (բազ մա կողմ և  երկ կողմ) ի րա կա նաց ման տե սա-
կե տից լուրջ ռիս կեր է պա րու նա կում։ Այս տեղ խոսքն ա ռա ջին հեր թին  Հա յաս տա նի՝ 
որ պես Առևտ րի հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան ան դամ երկ րի, մի ջազ գա-
յին պար տա վո րութ յուն նե րի կա տար ման մա սին է։ Այս տե սա կե տից լուրջ վե րա-
նայ ման են են թա կա մաք սա յին, հար կա յին, լի ցեն զա յին, ներդ րու մա յին, վար չա-
րա րա կան բնույ թի բազ մա թիվ դրույթ ներ։ 

 Պետք է փաս տել նաև, որ ա ռա ջա տար արևմտ յան տե րութ յուն նե րն ու հատ-
կա պես Ա մե րի կա յի  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը խիստ ան հան դուր ժո ղա բար են վե-
րա բեր վում  Ռու սաս տա նի ա ռանց քի շուրջ նախ կին ԽՍՀՄ երկր նե րի միա վոր ման 
ցան կա ցած փոր ձի։ Այս տե սա կե տից հատ կան շա կան է 2012 թ. ԱՄՆ նախ կին 
պետ քար տու ղար  Հի լա րի Ք լին թո նի հայ տա րա րութ յու նը. «Այժմ տե ղի են ու նե նում 
այդ տա րա ծաշր ջա նի սո վե տա կա նաց ման ուղ ղութ յամբ քայ լեր։  Դա հա վա նա բար 
այլ կերպ կկո չեն՝ լի նի դա  Մաք սա յին միութ յուն, Եւ րա սիա կան միութ յուն և  այլն։ 
 Սա կայն չխաբ վենք։  Մենք գի տենք, թե ի րա կա նում որն է դրա նպա տա կը, և  մենք 
պետք է ձգտենք հա կազ դել դրան կամ ամ բող ջո վին կան խել ԽՍՀՄ վե րա -
կանգման փոր ձե րը»2։ 

 Պետք է նկա տել, որ ԵՏՄ կա յաց մա նը խո չըն դո տող գոր ծոն նե րի մեջ Արև-
մուտ քի կոշտ հա կազ դե ցութ յու նը թեև լուրջ դե րա կա տա րութ յուն ու նի, սա կայն 
միա կը չէ։ Այն լրաց վում է նե րեվ րա սիա կան հա կա սութ յուն նե րով։  Հատ կա պես 
բե լա ռու սա կան և  ղա զա խա կան ղե կա վար նե րի կող մից մտա հո գութ յուն ներ կան, 
որ վաղ թե ուշ  Մոսկ վան, օգ տա գոր ծե լով նոր կազ մա վոր ված միութ յան մեջ իր 
գե րիշ խող դե րը, կա րող է սահ մա նա փա կել ի րենց ինք նիշ խա նութ յու նը, ինչ պես 
նաև ա նար դա րա ցիո րեն ա վե լի մեծ մաս նա բա ժին կոր զել եվ րա սիա կան « կար-
կան դա կից»։ 

 Հետզ հե տե ա վե լի ու ա վե լի ակն հայտ է դառ նում, որ նոր ձևա վոր ված  «եվ րա-
սիա կան կոնգ լո մե րա տում» հա րա բե րութ յուն ներն այն քան էլ հարթ ու ա նամպ չեն 
ըն թա նա լու, քան զի այդ կազ մա վոր ման « շո գե քարշ» երկ րում դեռևս չեն հաս-
տատ վել ժո ղովր դա վա րա կան մշա կույ թի ու քա ղա քա կան հան դուր ժո ղա կա նութ-
յան ի րո ղութ յուն նե րը։  Ռու սաս տա նը շա րու նա կում է մնալ կոշտ ավ տո րի տա րիզ-
մի սկզբունք նե րով կա ռա վար վող ու կայ սե րա պե տա կան նկրտումն եր դրսևո րող 
եր կիր, և ն ման պայ ման նե րում դժվար թե ԵՏՄ գծով իր գոր ծըն կեր նե րի հետ 
հա րա բեր վի որ պես սու վե րեն ու ի րա վա հա վա սար պե տութ յուն նե րի։ 

2. ԵՏՄ ստեղծ ման տնտե սա քա ղա քա կան շար ժա ռիթ նե րը

 Ներ կա աշ խար հա կար գի ի րո ղութ յուն ներն այն պի սին են, որ որ ևէ եր կիր իր 
բնակ չութ յան կեն սա գոր ծու նեութ յան բնա կա նոն ըն թացքն ու ար ժա նա պա տիվ 
գո յութ յունն ա պա հո վե լու հա մար կա մա թե ա կա մա հար կադր ված է հա րե լու որ ևէ 
տա րա ծաշր ջա նա յին ին տեգ րա ցիոն նա խագ ծի և դ րա հի ման վրա ձևա վո րե լու իր 
ռազ մա քա ղա քա կան անվ տան գութ յան, տնտե սութ յան մրցու նա կութ յան, սո ցիա-
լա կան զար գա ցման վեկ տոր նե րը։  Սա կայն երկր նե րի ու ժո ղո վուրդ նե րի այդ 
միան գա մայն բնա կա նոն ցան կութ յուն նե րը բախ վում են աշ խար հա քա ղա քա կան 
վե րաձ ևումն ե րի ներ կա հանգր վա նի կոշտ ու դա ժան ի րո ղութ յուն նե րին։ Այս պայ-
ման նե րում քիչ երկր ներ կան, ո րոնք, չե զո քութ յուն պահ պա նե լով, կա րո ղա նում 
են հա վելյ ալ շահ կոր զել ի րենց բա ցա ռիկ կար գա վի ճա կից։ 

Եվ րա սիա կան տա րած քի հետ խորհր դա յին երկր նե րի ին տեգ րաց ման ջա տա-
գո վը, որ քան էլ տա րօ րի նակ է, հա մար վում է  Ղա զախս տա նի նա խա գահ  Նուր-

2 Clinton vows to thwart new Soviet Union. http://www.ft.com/home/europe
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սուլ թան  Նա զար բա ևը։ « Հա սու նա ցել է նոր միջ պե տա կան միա վոր ման հեն քի 
վրա մեր երկր նե րի հա րա բե րութ յուն նե րի ո րա կա պես նոր մա կար դա կի բարձ-
րաց ման անհ րա ժեշ տութ յու նը՝ հիմն ված կա մա վո րութ յան և  ի րա վա հա վա սա-
րութ յան սկզբունք նե րի վրա։ Այդ միութ յան հիմ քը պետք է կազ մեն վեր պե տա կան 
մար մին նե րը, ո րոնք պետք են լու ծեն եր կու հան գու ցա յին խնդիր ներ՝ միաս նա-
կան տնտե սա կան տա րած քի ձևա վո րու մը և  հա մա տեղ պաշտ պա նա կան քա ղա-
քա կա նութ յան ա պա հո վու մը»3 ,- հայ տա րա րել է Ն. Նա զար բա ևը տա կա վին 1994 
թ. մար տի 29-ին  Մոսկ վա յի հա մալ սա րա նի ու սա նող նե րի հետ հան դիպ ման ըն-
թաց քում և  այդ շրջա նից սկսել է հետ ևո ղա կա նո րեն ա ռաջ մղել եվ րա սիա կա-
նութ յան գա ղա փա րը։ 

 Վե րոնշ յալ հա մա տեքս տում դեռևս 1995 թ. ԱՊՀ ե րեք երկր նե րի՝  Ռու սաս տա նի, 
 Ղա զախս տա նի և  Բե լա ռու սի ղե կա վար նե րը (Բ.Ել ցին, Ն. Նա զար բաև, Ա. Լու կա-
շեն կո) ստո րագ րե ցին միաս նա կան  Մաք սա յին  Միութ յան ստեղծ ման վե րա բեր յալ 
հա մա ձայ նա գի րը։  Սա կայն մաք սա յին սահ ման նե րը բա ցե լու և  ապ րանք նե րի քիչ 
թե շատ ա զատ տե ղա շարժն ա պա հո վե լու հա մար պա հանջ վեց ևս … 15 տա րի։ 
2000 թ. հոկ տեմ բե րի 10-ին տնտե սա կան ին տեգ րաց ման դոկտ րի նա յի շուրջ հա-
մախմբ վե ցին ԱՊՀ 5 եր կիր՝  Ռու սաս տա նը,  Բե լա ռու սը,  Ղա զախս տա նը, Ղրղզս-
տա նը և  Տա ջիկս տա նը՝ ստեղ ծե լով նոր տնտե սա քա ղա քա կան կազ մա վո րում՝ Եվ-
րա սիա կան տնտե սա կան ըն կե րակ ցութ յու նը, ո րին քիչ ա վե լի ուշ հա րեց Ուզ-
բեկս տա նը։  Սա կայն, այդ փխրուն ու հեղ հե ղուկ « կոնգ լո մե րա տը» այդ պես էլ 
չդար ձավ տնտե սա կան լուրջ կազ մա վո րում և  ժա մա նա կի քննութ յու նը չբռնեց։ 

2008-2009 թթ.  Հա մաշ խար հա յին ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժա մի պայ-
ման նե րում ա վե լի ակն հայտ դար ձավ, որ նախ կին ԽՍՀՄ երկր նե րի միջև քիչ թե 
շատ բնա կա նոն տնտե սա կան ու առևտ րա յին կա պե րի զար գաց ման հա մար անհ-
րա ժեշտ են միաս նա կան խա ղի կա նոն ներ և  մաք սա սա կագ նա յին կար գա վոր ման 
հստակ գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող միջ պե տա կան հա մա կար գող մար մին-
ներ։ Այս պայ ման նե րում 2010 թ. հուն վա րի 1-ից ԱՊՀ ե րեք երկր նե րի միջև վեր ջա-
պես գոր ծի դրվեց միաս նա կան  Մաք սա յին  Միութ յան պայ մա նա գի րը՝  Ռու սաս տա  նի 
 Դաշ նութ յան,  Ղա զախս տա նի և  Բե լա ռու սի մաք սա յին սահ ման նե րի միա վոր ման 
ճա նա պար հով։ 2010 թ. հու լի սից այդ ե րեք երկր նե րի տա րած քներում սկսե ցին 
գոր ծել միաս նա կան  Մաք սա յին օ րենս գիր քը և ն րա գոր ծո ղութ յունն ա պա հո վող 
ևս 17 հա մա ձայ նագ րեր։ 

Ան շուշտ, կա րե լի է ԵՏՄ կազ մա վոր ման շար ժա ռիթ նե րի հիմ քում տես նել 
նախ կին խորհր դա յին հան րա պե տութ յուն նե րի տնտե սա կան ու առևտ րա յին կա-
պե րի վե րա կանգ ման ձգտու մը և ն րան ցում իշ խող քա ղա քա կան ռե ժիմն ե րի 
« հո գե հա րա զա տութ յու նը»։ Ի վեր ջո, ա վե լի քան եր կու տաս նամ յակ նե րի դե գե-
րումն ե րից ու քա ղա քա կան վայ րի վե րումն ե րից հե տո, նախ կին ԽՍՀՄ-ի ժա ռան-
գորդ պե տութ յուն նե րի մեծ մա սում ձևա վոր ված կա ռա վար ման հա մա կար գե րը և 
ն րան ցում իշ խող վեր նա խա վե րը հան դի սա նում են նախ կին գեր կայս րութ յան 
կենտ րո նաց ված ու ավ տո րի տար քա ղա քա կան մշա կույ թի կրող նե րը։ Այդ տե սա-
կե տից  Մոսկ վա յի հո վա նու տակ նոր տնտե սա քա ղա քա կան կազ մա վոր ման ձևա-
վո րու մը պա տա հա կան լի նել չի կա րող, քան զի տնտե սա կան շա հե րի հա մադ րու-
մը ա ռանց քա ղա քա կան, ռազ մա կան կամ մշա կու թա յին-քա ղա քակր թա կան բա-
ղադ րիչ նե րի պար զա պես դժվար է եր ևա կա յել։ 

 Թերևս գաղտ նիք չէ, որ, ո րոշ բա ցա ռութ յուն նե րով, նախ կին ԽՍՀՄ-ի երկր-
նե րի մեծ մա սի քա ղա քա կան ու ժի կենտ րոն նե րի ձևա վոր ման և  ուղ ղորդ ման 
հիմն ա կան ազ դակ նե րը բխել են Կ րեմ լի քա ղա քա կան շա հադր դումն ե րից։ Մ յուս 
կող մից, նախ կին ԽՍՀՄ-ի  «ար բան յակ նե րի» քա ղա քա կան վեր նա խա վե րը ի րենց 
իշ խա նութ յան վե րար տադ րութ յան ու պահ պան ման հար ցում  Մոսկ վա յի ա ջակ-
ցութ յու նը դի տար կել են որ պես էա կան, իսկ ո րոշ երկր նե րի պա րա գա յում՝ ո րո շիչ 

3 http://yeurasia.org/nazarbaev_msu_1994/
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գոր ծոն։ Ա հա թե ին չու հատ կա պես  Բե լա ռու սի և  Ղա զախս տա նի՝ ավ տո րի տար 
իշ խա նութ յան հակ ված ղե կա վար նե րի հա մար Եվ րա սիա կան տնտե սա կան 
միութ յան գա ղա փա րը ի սկզբա նե այդ քան հո գե հա րա զատ և  ըն դու նե լի էր։ 
 Նույ նը թերևս վե րա բե րում է նաև չա փե րով ա վե լի փոքր, սա կայն հիշ յալ քա ղա-
քա կան մշա կույ թից սկզբուն քո րեն չտար բեր վող կա ռա վա րաոճ ու նե ցող ա վե լի 
փոքր երկր նե րին ( Հա յաս տան,  Ղըր ղըզս տան,  Տա ջիկս տան, Ուզ բեկս տան)։ 

Այն, որ ԽՍՀՄ փլու զու մից հե տո մի քա նի տաս նամ յակ տևած հա կա սա կան 
վե րա փո խումն ե րից և, ըստ էութ յան, հան րա յին կյան քի ժո ղովր դա վա րաց ման 
նա խագ ծե րի հիմն ո վին տա պա լու մից հե տո այդ երկր նե րում վերս տին պա հան-
ջարկ ված է կենտ րո նաց ված ու քա ղա քա կան մե նաշ նոր հի վրա հիմն ված կա ռա-
վա րա կար գը, միան գա մայն օ րի նա չափ պետք է հա մա րել։  Թերևս սա է պատ ճա-
ռը, որ ԵՏՄ կազ մա վոր ման ա կունք նե րում կանգ նած ա ռաջ նորդ նե րը, հստակ գի-
տակ ցե լով մո տա լուտ սպառ նա լիք ներն ու մար տահ րա վեր նե րը, այ դու հան դերձ 
հակ ված են ա րա գաց նե լու ին տեգ րաց ման գոր ծըն թաց նե րը։ Այս տե սա կե տից 
հատ կան շա կան է Ն.  Նա զար բա ևի հետև յալ դի տար կու մը. «Ի հար կե, հա մաշ խար-
հա յին շու կա նե րի ան կա յու նութ յու նը, պատ ժա մի ջո ցա յին քա ղա քա կա նութ յու նը, 
ա ռա ջա տար հա մաշ խար հա յին տե րութ յուն նե րի մի ջև վստա հութ յան թու լա ցու մը, 
ռազ մա քա ղա քա կան վի ճա կի սրաց ման սպառ նա լիք նե րը կազ դեն Եվ րա սիա կան 
տնտե սա կան միութ յան կա յաց ման գոր ծըն թա ցի վրա:  Մենք այդ մար տահ րա վեր-
նե րը հաշ վի ենք ա ռել»,- ԵՏՄ գա գա թա ժո ղո վից ան մի ջա պես հե տո նշել է 
 Ղա  զախս տա նի ղե կա վա րը։  Բայց, այ դու հան դերձ, նա հա վե լել է, որ իր եր կի րը չի 
հրա ժար վի «բազ մա վեկ տոր քա ղա քա կա նութ յու նից»4։ 

3.ԵՏՄ տնտե սա կան շրջա նա կը կամ չա փա զանց ված  
ակն կա լիք նե րը

 Փաս տո րեն  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յու նը,  Բե լա ռու սը,  Ղա զախս տա նը և 
 Հա յաս տա նը 2015-ից դուրս են գա լիս տնտե սա կան ին տեգր ման նոր մա կար դակ։ 
 Հուն վա րի 1-ից ու ժի մեջ է մտել Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յան մա սին պայ-
մա նա գի րը, ին չը ապ րանք նե րի ա զատ շար ժի հետ մեկ տեղ են թադ րում է ծա ռա-
յութ յուն նե րի, կա պի տա լի և  աշ խա տու ժի ա զատ տե ղա շարժ, ինչ պես նաև՝ տնտե-
սութ յան հիմն ա կան ո լորտ նե րում (է ներ գե տի կա, արդ յու նա բե րութ յուն, գյու ղատն-
տե սութ յուն, տրանս պորտ) հա մա ձայ նեց ված ու հա մա կարգ ված քա ղա քա կա նութ-
յուն: Ըստ էութ յան ի րա կա նաց վում է մի տնտե սա կան միաս նաց ման նա խա գիծ, 
ո րը պետք է ԱՊՀ տա րած քում ձևա վո րի ընդ հա նուր շու կա՝ Եվ րո պա կան ընդ հա-
նուր շու կա յի հա ման մա նութ յամբ։ Ամ բող ջութ յան մեջ ԵՏՄ-ն 170 մի լիոն բնակ չութ-
յուն ու նե ցող տնտե սա կան տա րածք է, ո րի հան րա գու մա րա յին տա րե կան հա մա-
խառն ներ քին արդ յուն քը կազ մում էր 2,4 տրի լիոն դո լար (հա մաշ խար հա յին ընդ-
հա նուր թո ղարկ ման 3,7 տո կո սը), արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քը՝ 1,4 տրի լիոն 
դո լար, ար տա քին առևտ րա յին շրջա նա ռութ յու նը՝ 933 մի լիարդ դո լար (հա մաշ-
խար հա յին առևտ րի 2,2 տո կո սը)5։ 

ԵՏՄ երկր նե րը հա մա ձայ նեց րել ու պայ մա նագ րո րեն ամ րագ րել են ընդ հա-
նուր շու կա մուտք գոր ծող ապ րանք նե րից գանձ վե լիք մաք սա տուր քե րի ամ բող-
ջա կան չա փա բա ժին նե րը։ Ըստ այդմ ԵՏՄ-ի տա րածք ներ մուծ վող ապ րանք նե րի 
մաք սա տուր քե րի մեջ  Հա յաս տա նի մաս նա բա ժի նը կկազ մի 1.13 տո կոս,  Բե  լա-
 ռու սի բա ժի նը 4.65 տո կոս,  Ղա զախս տա նի նը՝ 7.25 տո կոս,  Ռու սաս տա նի նը՝ 
86.97 տո կոս:  Գու մա րա յին ար տա հայ տութ յամբ  Հա յաս տա նը մաք սա տուր քե-

4 http://www.unn.com.ua/ru/news/1419406-n-nazarbayev-kazakhstan-ne-vidmovitsya-vid-ba-
gatovektornoyi-zovnishnoyi-politiki
5Տե՛ս http://eaeunion.org/#about
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րի ընդ հա նուր կաթ սա յից տա րե կան կստա նա շուրջ 400 մի լիոն դո լար։  Ծա-
ռա յութ յուն նե րի ո լոր տում  Հա յաս տա նը ԵՏՄ պայ մա նագ րա յին պար տա վո րութ-
յուն նե րին կմիա նա ընդ հա նուր հի մունք նե րով, իսկ առևտ րի ո լոր տում նա խա տես-
ված է աս տի ճա նա կան (2-7 տար վա ըն թաց քում) ան ցում ԵՏՄ-ի միաս նա կան 
մաք սա յին սա կագ նե րին: 

Այս պես կոչ ված՝ «զ գա յուն» ապ րանք նե րի նկատ մամբ (752 ա նուն), ո րոնք 
ա ռա ջին անհ րա ժեշ տութ յան սո ցիա լա կան նշա նա կութ յան ապ րանք ներ են, ա ռա-
ջի կա տա րի նե րին կգոր ծի մաք սա զերծ ման ու հար կադր ման ար տոն յալ ռե ժիմ։ 
Այդ ապ րան քա տե սակ նե րի հան դեպ կկի րառ վեն ԵՏՄ մաք սա տուր քի դրույ քա չա-
փե րից ցածր դրույ քա չա փեր: Նման ապ րան քա տե սակ ներն են՝ միս և մ սից են-
թամ թերք, կաթ, կաթ նամ թերք, բրինձ, ար ևա ծաղ կի ձեթ, ման կա կան սնունդ, 
ա նաս նա կե րեր, ծխա խո տի հումք, նավթ, նավ թամ թերք, հան քա հում քա յին մթերք, 
այդ թվում՝ ա նօր գա նա կան քի միա կան միա ցութ յուն ներ, օր գա նա կան քի միա կան 
միա ցութ յուն ներ, դե ղա գոր ծա կան մթերք, պա րար տան յու թեր, մաք րող մի ջոց ներ, 
կաշ վե հումք, բամ բակյ ա և  քի միա կան թե լեր, քի միա կան գործ վածք ներ, մար դա-
տար ավ տո մե քե նա ներ, ավ տո բուս ներ:  Բա ցի այդ,  Հա յաս տա նը մինչև 2018 թ. 
զրո յա կան մաք սա տուր քեր կկի րա ռի  ներկր վող բեն զի նի նկատ մամբ, իսկ միաս-
նա կան մաք սա յին սա կագ նին ան ցում կկա տա րի 2020-ին:  Նույն սկզբուն քով 
կկար գա վոր վի նաև մաք սա տուրքն օր գա նա կան և  ոչ օր գա նա կան քի միա յի, դե-
ղո րայ քա յին ար տադ րան քի, ներ կե րի, կեն ցա ղա յին քի միա յի, կաշ վի և ն մա նա-
տիպ այլ ար տադ րանք նե րի հա մար:

Սկզ բուն քո րեն ԱՊՀ երկր նե րի շու կա նե րը նախ կին խորհր դա յին երկր նե րին, 
այդ թվում՝  Հա յաս տա նին, ար տադ րա կան մշա կույ թի և  տեխ նո լո գիա կան հա-
մադ րե լիութ յան ա ռու մով հա ման ման պայ ման ներ են ա ռա ջար կում։ Ուս տի ԵՏՄ 
ընդ հա նուր շու կան այլ հա վա սար պայ ման նե րում կա րող է թույլ տալ ի րա գոր ծել 
ար տադ րութ յան, առևտ րի, է ներ գե տի կա յի, տրանս պոր տի ու են թա կա ռուց վածք-
նե րի ո լոր տում փոխ շա հա վետ ներդ րու մա յին ծրագ րեր։ Այ դու հան դերձ, ԵՏՄ ան-
դամ երկր նե րի ձևա վո րած  Մաք սա յին  Միութ յան ռեալ գոր ծո ղութ յան ոչ եր կար 
փոր ձը ցույց է տա լիս, որ բա վա կա նին բարդ է թե կուզ ապ րանք նե րի շար ժի այն-
պի սի միաս նա կան կա նոն նե րի գոր ծադ րու մը, ո րը ան դամ երկր նե րին զերծ կպա-
հի հնա րա վոր կոնֆ լիկտ նե րից ու հա կա սութ յուն նե րից։  Խոս քը հատ կա պես վե-
րա բե րում է  Ռու սաս տան- Բե լա ռուս և  Ռու սաս տան- Ղա զախս տան առևտ րատն-
տե սա կան բա խումն ե րին ու պար բե րա բար բռնկվող կոնֆ լիկտ նե րին։ 

 Փաս տը մնում է փաստ, որ մի շարք ապ րանք նե րի գծով նշված երկ կողմ հա-
րա բե րութ յուն նե րը մշտա պես հան դի սա ցել են լա րումն ե րի, փո խա դարձ մե ղադ-
րանք նե րի ու տա րա ձայ նութ յուն նե րի դրդա պատ ճառ ներ։  Մաս նա վո րա պես, վեր-
ջին տա րի նե րին մշտա կան տա րա ձայ նութ յուն ներ են հա րու ցել  Ռու սաս տա նից 
դե պի  Բե լա ռուս նավ թի ու մյուս է ներ գա կիր նե րի նկատ մամբ մաք սա տուր քե րի 
սահ ման ման և  գանձ ման ըն թա ցա կար գե րը, իսկ հա կա ռակ ուղ ղութ յամբ՝ սննդա-
մ թեր քի (մսամ թերք, կաթ նամ թերք) նկատ մամբ կի րառ վող սահ մա նա փա կումն ե-
րը։  Նույ նա տիպ խնդիր ներ ե ղել են ղա զա խա կան ած խի ու մե տա լուր գիա կան 
ար տադ րան քի՝ դե պի ռու սա կան շու կա ար տա հան ման սահ մա նա փա կումն ե րի 
հետ կապ ված։ 

Դ րա նով հան դերձ, ԵՏՄ ձևա վոր մամբ ան դամ հան դի սա ցող երկր նե րը կա-
րող են տնտե սա կան գոր ծարք նե րի ու ներդ րումն ե րի ո լորտ նե րում միմ յանց հետ 
խո սել հաս կա նա լի լեզ վով։  Հա մե նայն դեպս, ԵՏՄ երկր նե րի հիմն ա կան տնտե սա-
կան ցու ցա նիշ նե րը միմ յանց մոտ կամ հա մադ րե լի են բնակ չութ յան կեն սա մա-
կար դա կի, գոր ծա րար մի ջա վայ րի ո րա կի, կա ռա վար ման ու հար կահ պա տա կութ-
յան մշա կույ թի, ինս տի տուտ նե րի զար գաց ման, վար չա րա րութ յան և  բազ մա թիվ 
այլ պա րա մետ րե րով։ Ինչ պես նշյալ երկր նե րի պաշ տո նա կան վի ճա կագ րութ յան, 
այն պես էլ ան կախ մի ջազ գա յին փոր ձա գի տա կան կենտ րոն նե րի գնա հա տա կան-
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նե րը հաս տա տում են այդ ի րո ղութ յուն նե րը։ 
 Փաս տենք, որ բնակ չութ յան մեկ շնչի հաշ վով ե կամ տի ա ռու մով ԵՏՄ երկր նե-

րի մեջ ա ռա ջա տա րը  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յունն է, որ տեղ 2013 թ. այն կազ մել է 
12700 դո լար, ին չը ե կա մուտ նե րի հա մաշ խար հա յին դա սա կարգ ման դա սի չում 
այդ երկ րին դա սում է բարձր ե կա մուտ ու նե ցող երկր նե րի խմբին6։  Մեկ շնչի հաշ-
վով ե կամ տի ցու ցա նի շով  Ռու սաս տա նը հիշ յալ դա սա կարգ ման ցան կում տեղ 
գտած աշ խար հի 188 երկր նե րի շար քում զբա ղեց րել է 56-րդ  տե ղը։  Սա կայն պետք 
է նկա տել, որ ե կա մուտ նե րի այդ հա րա բե րա կա նո րեն բարձր մա կար դա կին  Ռու-
սաս տա նը հա սել է նավ թի և մ յուս է ներ գա կիր նե րի կա յուն բարձր գնե րի հաշ վին։ 
Ինչ վե րա բե րում է ԵՏՄ ան դամ մյուս երկր նե րի՝ մեկ շնչի հաշ վով ե կա մուտ նե րին, 
ա պա պատ կերն այս պի սին է՝  Ղա զախս տան՝ 9700 դո լար,  Բե լա ռուս՝ 6530 դո լար, 
 Հա յաս տան՝ 3720 դո լար7։ Ե կամ տա յին այս պի սի տար բե րութ յուն նե րը ցույց են տա-
լիս, որ  Ռու սաս տա նը ԱՊՀ երկր նե րի ու հատ կա պես ԵՏՄ ան դամ երկր նե րի հա մար 
շա րու նա կում է մնալ տնտե սա կան միգ րանտ նե րի ձգո ղա կա նութ յան կենտ րոն, ին-
չը ար տա գաղ թի հզոր հա րու ցիչ նե րից մեկն է։ 

 Դի տար կումն ե րը ցույց են տա լիս, որ Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յան 
ան դամ երկր նե րի միջև առևտ րի կա ռուց վածքն ու նի գլխա վո րա պես հում քա յին 
ուղղ վա ծութ յուն և հա մա պա տաս խա նում է զար գա ցող երկր նե րի տա րա ծաշր ջա-
նա յին ին տեգ րա ցիոն կազ մա վո րումն ե րի առևտ րի սկզբունք նե րին: Այ սօ րի նակ 
ապ րան քաշր ջա նա ռութ յան կա ռուց ված քը նվա զեց նում է ԵՏՄ ան դամ պե տու-
թյուն նե րի տնտե սութ յուն նե րի փոխլ րաց ման մա կար դա կը, ի ջեց նում է միմ յանց 
նկատ մամբ տնտե սա կան հե տաքրք րութ յու նը, իսկ հա ճախ նույ նիսկ նույ նա տիպ 
ապ րանք նե րի շու կա նե րի հա մար պայ քա րում դարձ նում հա կա ռա կորդ ներ:  Հա-
մաշ խար հա յին մրցու նա կութ յան զե կույ ցի տվյալ նե րը վկա յում են, որ ԵՏՄ երկր-
նե րը 2014-2015 թթ. գլո բալ մրցու նա կութ յան հա մաթ վով զբա ղեց նում են մի ջի-
նում 63-րդ  տե ղը, ին չը ա վե լի բարձր է, քան հա մաշ խար հա յին մի ջին ցու ցա նի շը 
(72)8: ԵՏՄ երկր նե րի շրջա նակ նե րում մրցու նա կութ յան տե սա կե տից ա մե նա լավ 
դիրքն ու նի  Ղա զախս տա նը (50-րդ  տե ղը աշ խար հում), երկ րոր դը  Ռու սաս տանն 
է՝ 53-րդ  տեղ, և  վեր ջում  Հա յաս տա նը՝ 85-րդ  տեղ9: Ընդ ո րում, ե թե  Ղա զախս տա-
նի և  Ռու սաս տա նի տնտե սութ յուն նե րի մրցու նա կութ յու նը գե րա զան ցում է հա-
մաշ խար հա յին մի ջին ցու ցա նի շը հա մա պա տաս խա նա բար 22 և 19 կե տով, ա պա 
 Հա յաս տա նը հետ է մնում հա մաշ խար հա յին մի ջին ցու ցա նի շից 13 կե տով։ 

Մր ցու նա կութ յան հե նաս յու նե րի վեր լու ծութ յու նը ցույց է տա լիս, որ ԵՏՄ երկր-
նե րը ու նեն աշ խա տան քա յին ռե սուրս նե րի շու կա յի հա րա բե րա կան բարձր արդ-
յու նա վե տութ յուն. նրան ցում բա վա կան զար գա ցած են բարձ րա գույն կրթութ յու նը 
և  մաս նա գի տա կան փոր ձա ռութ յու նը, ինչ պես նաև նկատ վում է մակ րոտն տե սա-
կան կա յու նութ յուն և  են թա կա ռուց վածք նե րի զար գա ցում: Այս ցու ցա նիշ նե րի 
ա ռու մով ԵՏՄ երկր նե րից եր կու սը՝  Ռու սաս տա նը և  Ղա զախս տա նը, ա ռաջ են ան-
ցել հա մաշ խար հա յին մի ջին ցու ցա նի շից, իսկ  Հա յաս տա նը հետ է մնում վեր ջին-
նե րից շուրջ 10 կե տով:  Սա կայն ինս տի տուտ նե րի զար գաց ման մա կար դա կով, 
ապ րան քա յին շու կա յի արդ յու նա վե տութ յամբ, ըն կե րութ յուն նե րի մրցու նա կութ-
յամբ և  հատ կա պես՝ ֆի նան սա կան շու կա նե րի զար գաց ման մա կար դա կով ԵՏՄ 
երկր նե րը հետ են մնում հա մաշ խար հա յին մի ջին մա կար դա կից:  Մի կող մից՝ ԵՏՄ 
երկր նե րը ա ռան ձին ցու ցա նիշ նե րի գծով գրա վում են բա վա կա նին բա րեն պաստ 
դիր քեր ( Ռու սաս տանն ու  Ղա զախս տա նը շու կա յի չա փե րի ա ռու մով հա մա պա-
տաս խա նա բար գրա վում են 7-րդ և 52-րդ  տե ղե րը), մյուս կող մից՝ ո րոշ ցու ցա-

6 Տե՛ս http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gni/rating-countries-gni-info
7 Տե՛ս նույն տեղում։
8 Տե՛ս The Global Competitiveness Report 2014–2015, World Economic Forum 2014, p 104-391.
9 Գլոբալ մրցունակության համաթվով Բելառուսի տնտեսությունը երբեք չի վարկանշավորվում, 
ուստի ուսումնասիրություններն անցկացվել են միայն երեք երկրների՝ Հայաստանի, Ռուսաստանի 
և Ղազախստանի տվյալների հիման վրա:



167

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
Զ
 (
Ժ
Բ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 4
 (
48

) 
հո

կտ
եմ

բե
ր-

դ
եկ

տ
եմ

բե
ր,

 2
01

4

նիշ ներ (նո րաս տեղ ծա կան նե րուժ, ա ռող ջա պա հութ յուն, տար րա կան կրթութ յուն 
և  այլն) գլո բալ մրցու նա կութ յան ա ռու մով գտնվում են ցածր մա կար դա կի վրա10: 

Ան շուշտ, ԵՏՄ ա ռաջ նորդ նե րի մա կար դա կով հնչող հայ տա րա րութ յուն նե րում 
նո րաս տեղծ ին տեգ րա ցիոն կազ մա վոր ման վե րա բեր յալ լա վա տե սա կան շեշ-
տադ րումն երն ու հա վաս տումն ե րը գե րակշ ռող տեղ ու նեն։ Դ րանք մի կող մից 
հիմն ված են ԽՍՀՄ-ից մնա ցած նախ կին տնտե սա կան կա պե րի ու անձ նա կան 
շփումն ե րի նե րու ժը օգ տա գոր ծե լու հնա րա վո րութ յուն նե րի, մյուս կող մից՝ միաս-
նա կան մշա կու թա յին, լեզ վա կան, հան րա յին ռե սուրս նե րի ու քա ղա քա կան վար-
քագ ծի կա ղա պար նե րի ընդ հան րութ յուն նե րի վրա։  Բայց արդ յո՞ք հնա րա վոր կլի նի 
գտնել այ դօ րի նակ հնա րա վո րութ յուն նե րի և  առ կա մար տահ րա վեր նե րի միջև ցան-
կա լի հաշ վեկ շի ռը, մա նա վանդ, որ ԵՏՄ կազ մա վոր ման և նո րա մու տի պայ ման նե-
րը ա մեն ևին բնա կա նոն չեն, ա վե լին, դրանք ըն թա նում են ծայ րա հեղ բարդ աշ-
խար հա քա ղա քա կան և  աշ խար հատն տե սա կան պայ ման նե րում։  

 4. Պատ ժա մի ջոց նե րի մա հա կը և  շե ղանկյ ու նա յին  
հար ված նե րը 

Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յան կազ մա վոր մամբ նրա ճար տա րա պետ-
ներն ու հատ կա պես  Ռու սաս տա նի նա խա գահ Վ լա դի միր  Պու տի նը հույս ու նեն 
այն դարձ նել հա մաշ խար հա յին տնտե սա քա ղա քա կան ու ժի կենտ րոն, ո րը կկա-
րո ղա նա հա վա սա րը հա վա սա րի հետ մրցակ ցել ար դեն կա յա ցած և  ողջ աշ խար-
հի քա ղա քակր թա կան ու տնտե սա կան զար գա ցումն ե րին տոն տվող մյուս կենտ-
րոն նե րի հետ։ Ան կաս կած,  Մոսկ վա- Մինսկ-Աս տա նա ե ռանկյ ու նու խա ղորդ նե րի 
հա մար ԵՏՄ ձևա վոր ման ո րո նումն ե րի ու փնտրտուք նե րի մեջ ա մե նայն հա վա-
նա կա նութ յամբ ոչ վեր ջին դերն է խա ղա ցել նախ կին ԽՍՀՄ-ի « բե կոր նե րը» մեկ 
միաս նա կան կազ մա վոր ման մեջ նե րա ռե լու մտադ րութ յու նը։  Սա կայն որ քան ուժ-
գին է նման ցան կութ յուն նե րը, նույն քան ա վե լի ու ժեղ են դրանց հա կազ դող գոր-
ծոն նե րը։ 

 Խոս քը ա ռա ջին հեր թին այս պես կոչ ված Ար ևելյ ան գոր ծըն կե րութ յան, Եվ-
րաա սո ցաց ման և Եվ րո պա կան հար ևա նութ յան նա խագ ծե րի մա սին է, ո րոնք 
ԱՄՆ մա տուց մամբ ու ֆի նան սա կան զգա լի օ ժան դա կութ յամբ ի րա կա նաց նում է 
Եվ րո պա կան միութ յու նը՝ նպա տակ ու նե նա լով ԱՊՀ երկր նե րի հնա րա վո րինս մեծ 
խմբի հե ռու պա հել եվ րա սիա կան ին տեգր ման տա րա տե սակ նա խա ծե րից։  Սա -
կայն դրան ցից յու րա քանչ յու րը դեմ է ա ռել  Մոսկ վա յի կոշտ դի մա կա յութ յա նը, 
ուս տի պայ քա րը  Ռու սաս տա նը գոտ ևո րող նախ կին ԽՍՀՄ  «ար բան յակ նե րի» հա-
մար հետզ հե տե սրվել է, իսկ ո րոշ դեպ քե րում հան գեց րել է ար յու նա լի բա խումն ե-
րի։ 

Ուկ րաի նա յում ծա վալ ված քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մը ռու սաբ նակ  Դոն  բա-
սի և մն ա ցած Ուկ րաի նա յի միջև այ դօ րի նակ հա կա մար տութ յուն նե րի գա գաթ նա-
կետն է։ Ինչ պես  Ռու սաս տա նի կող մից Ղ րի մի ա նեք սիա յի փաս տը, այն պես էլ  Դոն-
բա սի հա մար պա տե րազ մը Արև մուտ քի ու հատ կա պես ԱՄՆ-ի հա մար շատ հար-
մար ա ռիթ է  Ռու սաս տա նի և  ա նուղ ղա կիո րեն նաև՝ նրա դաշ նա կից երկր նե րի 
նկատ մամբ տնտե սա կան կոշտ պատ ժա մի ջոց նե րի ռե ժիմ կի րա ռե լու, այդ կերպ 
նրանց ծնկի բե րե լու՝ թվում է, թե անվ րեպ մար տա վա րութ յու նը գոր ծի դնե լու հա-
մար։ Այս ի րո ղութ յու նը վա ղուց ար դեն աշ խա րհա քա ղա քա կան և  աշ խար հատն-
տե սա կան կոշտ դի մա կա յութ յան տեսք է ստա ցել և ս պառ նում է պայ թեց նել ոչ 
միայն տա րա ծաշր ջա նի, այլև հա մաշ խար հա յին տնտե սութ յու նը։ 

 Հիշ յալ դի մա կա յութ յան մեջ Արև մուտ քի կա ռա վա րող շրջա նակ նե րը, ըստ էու-
թ յան, գոր ծի են դրել բո լոր մի ջոց նե րը՝ և՛ ԱՄՆ դաշ նա յին պա հուս տա յին հա մա-

10 Տե՛ս նույն տեղում։
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կար գի գոր ծի քա կազ մը, և՛ դո լա րի հետ կա տար վող ձեռ նա ծութ յուն նե րը, և՛ նավ-
թի գնե րի կտրուկ նվա զեց ման թա կար դը, և՛ ռու սա կան խո շոր ըն կե րութ յուն նե րի 
ղե կա վար նե րի ու գոր ծա րար նե րի նկատ մամբ արևմտ յան երկր ներ այ ցագ րա յին 
սահ մա նա փա կումն ե րը, և՛ « սա ռը պա տե րազ մի» տե ղե կատ վա կան զի նա նո ցին 
բնո րոշ քա րոզ չա կան տեխ նո լո գիա նե րը։ Այս ա մե նը, բնա կա նա բար, հան գեց րել է 
տնտե սա կան և  սո ցիա լա կան ի րա վի ճա կի կտրուկ լար ման ա ռա ջին հեր թին 
 Ռու սաս տա նում։ Ի հար կե, կի րառ ված պատ ժա մի ջոց նե րից կո րուստ նե րը եր կա կի 
են։ Վ նաս ներ կրում են ոչ միայն  Ռու սաս տանն ու նրա դաշ նա կից նե րը, այլև Արև-
մուտ քը։  Տար բեր գնա հա տումն ե րով այդ կո րուստ նե րը միայն եվ րո պա կան երկր-
նե րում անց նում են 40 մի լիարդ եվ րո յից11։ 

 Մինչ դեռ, կի րառ վող պատ ժա մի ջոց նե րից  Ռու սաս տա նի թե՛ ուղ ղա կի և  թե՛ 
ա նուղ ղա կի կո րուստ ներն իս կա պես ան նա խա դեպ են։  Ռու սաս տա նի տնտե սութ-
յան ճկվե լը արևմտ յան պատ ժա մի ջոց նե րի տակ, ան շուշտ, միայն ար տա քին ազ-
դակ նե րով չի պայ մա նա վոր ված։ Դ րա պատ ճառ ներն ա վե լի խորն են ու հա-
մընդգր կուն։  Ռու սա կան տնտե սութ յու նը կա ռուց ված քա յին ա ռու մով խիստ խո ցե-
լի է։ Այն գլխա վո րա պես հիմն ված է հում քի ու հատ կա պես է ներ գա կիր նե րի արդ-
յու նա հան ման և  վա ճառ քի վրա, ուս տիև մրցու նա կութ յան ա ռու մով խիստ հետ է 
մնում աշ խար հի ա ռա ջա տար երկր նե րից։  Ռու սաս տա նի տնտե սութ յու նը բնու-
թագր վում է նաև ներդ րու մա յին ու գոր ծա րար մի ջա վայ րի թու լութ յամբ, տեխ նո-
լո գիա կան հե տամն ա ցութ յամբ, թույլ կար գա վոր ման ինս տի տուտ նե րով, դա տա-
կան ու կա ռա վար ման հա մա կար գե րի կո ռում պաց վա ծութ յամբ, ներդ րող նե րի և 
 սե փա կա նա տե րե րի ի րա վունք նե րի թույլ պաշտ պան վա ծութ յամբ ու դրանց հա-
ճա խա կի ոտ նա հար մամբ, հատ կա պես՝ պե տութ յան կող մից։

 Կա րե լի է փաս տել, որ  Ռու սաս տա նի տնտե սութ յան ար տա քին-թվաց յալ կա յու-
նութ յան տակ ֆի նան սա կան լուրջ ռիս կեր և  ան հաշ վեկ շիռ ներ կան։  Տա րի նե րի, 
նույ նիսկ տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում ռու սա կան խո շոր ըն կե րութ յուն նե րը հսկա -
յա ծա վալ պարտ քեր ու վար կա յին մի ջոց ներ են ներգ րա վել արևմտ յան բան կա յին 
կա ռույց նե րից ու կա պի տա լի շու կա նե րից։ Ո րոշ գնա հա տումն ե րով՝ այդ գու մար-
նե րի և  կու տակ ված պարտ քե րի ընդ հա նուր մե ծութ յու նը 2014 թ. նո յեմ բե րի դրութ-
յամբ հա տել էր 600 մի լիարդ դո լա րի սահ մա նա գի ծը։ Ընդ ո րում՝ հա սել էր դրանց 
զգա լի մա սը (150-200 մի լիարդ դո լար) վե րա դարձ նե լու և  պարտ քե րը մա րե լու 
ժա մա նա կա հատ վա ծը։ Բ նա կա նա բար, Արև մուտ քը,  Ռու սաս տա նի հա մար փա կե-
լով ա ռա ջին հեր թին նոր վար կա յին մի ջոց ներ ներգ րա վե լու խո ղո վակ նե րը, ռու-
սա կան մաս նա վոր ըն կե րութ յուն նե րի ու բան կե րի հա մար լուրջ խնդիր ներ ստեղ-
ծեց հատ կա պես արևմտ յան դո նոր նե րի ու վար կա տու նե րի ա ռաջ ստանձ նած 
պար տա վո րութ յուն նե րի կա տար ման տե սա կե տից։ Այս հան գա մանքն էլ ան նա-
խա դեպ դե ֆի ցիտ ստեղ ծեց ար տար ժու թա յին մի ջոց նե րի շու կա յում՝ նպաս տե լով 
ռուբ լու ա զատ անկ մա նը։ 

Արևմտ յան պատ ժա մի ջոց նե րի հար վա ծի ա ռա ջին ա լի քը  Ռու սաս տա նի  Դաշ-
նութ յու նում զգաց վեց կա պի տա լի ան նա խա դեպ փա խուս տի տես քով, երբ ֆի նան-
սա կան գոր ծարք նե րի կոշտ սահ մա նա փա կումն եր սկսե ցին գոր ծադր վել մեկ 
տասն յա կից ա վե լի ռուս խո շոր գոր ծա րար նե րի և  ռու սա կան խո շո րա գույն բան կե-
րի նկատ մամբ («Վ նեշ տորգ բանկ», «Ս բեր բանկ», « Գազպ րոմ բանկ», « Ռոս  սել խոզ -
բանկ»)։  Միայն 2014 թ. ա ռա ջին կի սամ յա կի ըն թաց քում ՌԴ-ից կա պի տա լի փա-
խուս տի և  ըն կե րութ յու նե րի շու կա յա կան կա պի տա լաց ման անկ ման կո րուստ նե րը 
տար բեր գնա հա տումն ե րով հա տել են 180 մի լիարդ դո լա րի սահ մա նա գի ծը12։ Որ-
պես հետ ևանք՝ կտրուկ նվա զել են արևմտ յան ըն կե րութ յուն նե րի ներդ րումն ե րը 
ռու սա կան տնտե սութ յան մեջ, հատ կա պես է ներ գե տի կա յի, են թա կա ռուց ված քա յին 
և ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յան մի շարք այլ ո լորտ նե րում։ 

11 Տե՛ս http://ria.ru/economy/20140913/1023955181.html
12 Տե՛ս http://www.ng.ru/week/2014-04-13/8_economics.html
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2014 թ. երկ րորդ կե սից Արև մուտ քը սկսեց գոր ծադ րել թվում է թե անվ րեպ 
կեր պով խո ցող այն պի սի հար ված, ինչ պի սին մի ջազ գա յին նավ թա յին բոր սա նե-
րում նավ թի գնե րի ան կումն է։ Այս պես կոչ ված՝ թեր թա քա րա յին նավ թի մեծ պա-
շար նե րի արդ յու նա հա նու մը ԱՄՆ-ի նավ թա հո րե րից և  նավթ վա ճա ռող նե րի հա-
մաշ խար հա յին շու կա յում նոր խա ղորդ նե րի մուտ քը նրա նում կտրուկ խախ տե ցին 
հա վա սա րակշ ռութ յու նը։  Դա մի քա նի ամս վա ըն թաց քում գրե թե կրկնա կի նվա-
զեց րեց նավ թի գի նը։  Սա ար դեն ուժ գին հար ված էր ռու սա կան տնտե սութ յանն ու 
հատ կա պես ռու սա կան ռուբ լուն։  Ռուբ լու ար ժեզր կու մը հետզ հե տե սկսեց խու ճա-
պա յին ե րանգ ներ ստա նալ և  այդ երկ րի դրա մա կան իշ խա նութ յուն նե րի լուռ հա-
մա ձայ նութ յամբ վե րած վեց իս կա կան ֆի նան սա կան «ցնց ման»։  Ռուբ լու ար ժեզր-
կու մը ա վե լի քան 40 տո կո սով նշա նա կում էր, որ ե թե ՌԴ  Կենտ րո նա կան բան կը 
լուրջ մի ջամ տութ յուն ներ չա նի և չ կա յու նաց նի ռու սա կան ար ժույ թը, ա պա ֆի-
նան սա կան փլու զումն ու գնե րի ան կան խա տե սե լի թռիչքն ան խու սա փե լի են։ 

Բ նա կա նա բար, ռուբ լու ար ժեզր կու մը մեծ հար ված հասց րեց նաև ԱՊՀ գծով 
 Ռու սաս տա նի գոր ծըն կեր նե րին, այդ թվում և՝  Հա յաս տա նին։  Նախ՝ կտրուկ կեր-
պով ար ժեզրկ վե ցին  Ռու սաս տա նում աշ խա տող հա յաս տան ցի նե րի վաս տակ նե-
րը, և  ա պա՝ շատ ա վե լի մեծ չա փով (ա վե լի քան մեկ եր րոր դով) կրճատ վե ցին 
դե պի  Հա յաս տան փո խանց վող մաս նա վոր տրանս ֆերտ նե րը։ Այս հան գա մանքն, 
իր հեր թին, մեծ հար ված էր հայ կա կան ար ժույ թին՝ դրա մին։ Այն, ինչ սկսվեց 
 Հա յաս տա նում 2014 թ. նո յեմ բե րի 20-ից հե տո, իս կա կան ա ղետ էր ինչ պես երկ րի 
ողջ տնտե սութ յան, այն պես էլ նրա ա ռան ձին միա վոր նե րի ու շար քա յին քա ղա-
քա ցի նե րի հա մար։ 

 Հա յաս տա նում գրանց ված ֆի նան սա կան խու ճա պի հար ցում, ան շուշտ, մեծ 
« լու մա ու նե ցան» կրա կի վրա յուղ ա վե լաց նող սպե կուլյ անտ նե րը, տասն յակ մաս-
նա վոր բան կե րը, խո շոր փո ղա տե րե րը, ո րոնք, օգտ վե լով հայ կա կան և  ռու սա կան 
ար ժույթ նե րի փո խար ժեք նե րի տար բե րութ յուն նե րից, տասն յակ մի լիո նա վոր դո-
լար ներ դուրս բե րե ցին հայ կա կան շու կա յից (ո րոշ գնա հա տումն ե րի հա մա ձայն՝ 
հաշ ված օ րե րի ըն թաց քում երկ րից դուրս են բեր վել ու  Ռու սաս տան տե ղա փոխ-
վել ա վե լի քան 400 մի լիոն դո լա րի կան խիկ մի ջոց ներ)։ Եվ այս ա մե նը՝ ՀՀ 
 Կենտ րո նա կան բան կի թողտ վութ յամբ կամ լուռ հա մա ձայ նութ յամբ։  Դա պետք է 
հան գեց ներ ու հան գեց րեց ար տար ժույ թի սուր դե ֆի ցի տի և  որ պես հետ ևանք՝ 
դրա մի փո խար ժե քի ա ղե տա լի անկ ման։ Դ րամն ար ժեզրկ վեց ա վե լի քան 30 տո-
կո սով։ Եվ միայն ա մե նա բարձր քա ղա քա կան մա կար դա կով կա տար ված մի ջամ-
տութ յու նից հե տո հնա րա վոր ե ղավ կան խել դրա մի փլու զու մը։ 

 Հատ կան շա կան է, որ ռուբ լու ար ժեզր կու մը շե ղանկյ ան է ֆեկ տով հար վա-
ծեց ԱՊՀ բո լոր երկր նե րի ազ գա յին ար ժույթ նե րին։ Վ րա ցա կան լա րին, օ րի նակ, 
ար ժեզրկ վեց 14 տո կո սով։  Սա կայն այդ երկ րի դրա մա կան իշ խա նութ յուն նե րի 
կտրուկ գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ ևան քով ոչ միայն ա րա գո րեն կար գա վոր վեց 
ի րա վի ճա կը ար ժու թա յին շու կա յում, այլև կանխ վեց գնե րի ան կա ռա վա րե լի թռիչ-
քը։  Նույ նիսկ  Բե լա ռու սում ռու սա կան ռուբ լու գե րա րագ անկ ման ֆո նին հնա րա-
վոր ե ղավ ա պա հո վել բե լա ռու սա կան ռուբ լու՝ « զայ չի կի» սա հուն ար ժեզր կու մը 
(շուրջ 16 տո կոս)։  Նույն պի սի կան խա տե սե լի ու սա հուն ար ժեզրկ ման վար քա գիծ 
դրսևո րեց ղա զա խա կան թեն գեն։ Այս հան գա ման քը այդ երկր նե րում ա պա հո վեց 
գնե րի ա ճի նույն քան կան խա տե սե լի վար քա գիծ։

 Հա յաս տա նում, սա կայն, ճիշտ հա կա ռակ պատ կերն էր։ Օգտ վե լով ՀՀ  Կենտ-
րո նա կան բան կի կրա վո րա կան կեց ված քից և  որ պես դրա հետ ևանք՝ դրա մի  «ա-
զատ ան կու մից», գրե թե բո լոր վա ճա ռող նե րը, խոսք նե րը մեկ ա րած, կտրուկ 
թան կաց րին ապ րանք նե րը։  Խու ճա պա յին օ րե րին ա ռան ձին ապ րանք նե րի և  ծա-
ռա յութ յուն նե րի թան կա ցու մը տա տան վում էր 10-40 տո կո սի սահ ման նե րում։ Եվ 
սա՝ նա խաա մա նոր յա գնումն ե րի խե լա հեղ մրցա վազ քի պայ ման նե րում… 

 Թե՛ հար կա յին մար մին նե րը և  թե՛ տնտե սա կան մրցակ ցութ յու նը կար գա վո րող 
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կա ռույ ցը այդ պես էլ որ ևէ հո դա բաշխ բա ցատ րութ յուն չտվե ցին կա տար վա ծի վե-
րա բեր յալ, միայն հայ տա րա րե լով, թե …  «ու սումն ա սի րութ յուն ներ են կա տա րում»։ 
 Հաս կա նա լի է, որ այս պես կոչ ված կա յու նա ցու մից հե տո էլ ո՛չ դրա մի փո խար ժե-
քը վե րա դար ձավ նախ կին մա կար դա կին, ո՛չ էլ ա ռա վել ևս՝ գնե րը։ Արդ յուն քում, 
ե թե պարզ ար տա հայտ վենք, ան նա խա դեպ թան կա ցումն ե րի խո րա պատ կե րին 
տե ղի ու նե ցավ ե կա մուտ նե րի, խնա յո ղութ յուն նե րի և ամ բող ջութ յան մեջ՝ ազ գա-
յին հարս տութ յան ան թա քույց վե րա բաշ խում հօ գուտ նրանց, ով քեր մե նաշ նոր-
հա յին ձևով տնօ րի նում են ապ րանք նե րի ար տադ րութ յան, ներկր ման և  վա ճառ քի 
բո լոր լծակ նե րը։ 

 Կա րե լի է, ի հար կե, են թադ րութ յուն ներ ա նել այն պա րա գա յի շուրջ, թե 
 Հա  յաս տա նի ֆի նան սա կան ու տնտե սա կան ի րա վի ճա կի կա յու նաց ման հար ցում 
հա մա պա տաս խան կա ռույց նե րի հա պա ղե լը որ քա նով էր մի տումն ա վոր ու կազ-
մա կերպ ված դի տա վո րութ յան արդ յունք։  Սա կայն մի բան ակն հայտ է. քա նի որ 
ֆի նան սատն տե սա կան ցնցու մը հա րուց վել է ա ռա ջին հեր թին նավ թի գնե րի ու 
ռու սա կան ռուբ լու անկ ման հետ ևան քով, մար դիկ նման ա ղե տի պատ ճառ նե րը 
տես նում են հենց եվ րա սիա կան ին տեգր ման և  հատ կա պես  Ռու սաս տա նի հետ 
տնտե սա կան կա պե րի խո րաց ման հա մա տեքս տում։ 

 Այս պես թե այն պես, արևմտ յան պատ ժա մի ջոց նե րի շրջա նա կի ընդ լայ նու մը 
և հե տա գա խո րա ցու մը իս կա կան ա ղետ կա րող են դառ նալ ինչ պես ամ բող ջութ-
յամբ վերց րած ԵՏՄ երկր նե րի, այն պես էլ նրա ա ռան ձին միա վոր նե րի հա մար։ 
 Դա վե րա բե րում է ա ռա ջին հեր թին  Ռու սաս տա նին։ Այդ երկ րի ա ռանց այդ էլ 
թույլ ու անմր ցու նակ տնտե սութ յու նը կա րող է փլուզ վել պատ ժա մի ջոց նե րի հար-
ված նե րի տակ՝ դե պի ան դուն դը քա շե լով նաև իր հետ տնտե սա կան դա շինք 
կազ մած երկր նե րին։ Այս պայ ման նե րում կա րող է շատ մեծ լի նել խորհր դա յին 
տի պի գեր կենտ րո նաց ված ու գեր ռա զա մա կա նաց ված տնտե սութ յան մտա կա ղա-
պա րը վե րա կեն դա նաց նե լու գայ թակ ղութ յու նը։  Հա մե նայն դեպս՝  Ռու սաս տա նի 
տնտե սութ յան ռազ մա կա նա ցու մը և  ռազ մա կան ծախ սե րի ան նա խա դեպ ա ճը 
ցույց են տա լիս, որ այդ երկ րի կա ռա վա րող շրջա նակ նե րը ի րա վի ճա կի սրման և 
« սա ռը պա տե րազ մի» ի րո ղութ յուն նե րի ի հայտ գա լու դեպ քում չեն խոր շի նկա-
րագր ված սցե նա րից։ 

 Ռու սաս տա նի կա ռա վա րութ յան բյու ջե տա յին ծրագ րե րի հա մա ձայն՝ ա ռա ջի-
կա եր կու տա րի նե րին այդ երկ րի ռազ մա կան ծախ սե րը ա վե լա նա լու են 60 տո կո-
սով՝ 2016 թ. վեր ջին հաս նե լով երկ րի ՀՆԱ-ի 4.1 տո կո սին, և  սա այն դեպ քում, երբ 
ՆԱՏՕ-ի ան դամ երկր նե րի ռազ մա կան ծախ սե րը ըն դա մե նը կազ մում են ՀՆԱ-ի 
2.5 տո կո սը։  Սա կայն, ինչ պես ցույց է տա լիս ԽՍՀՄ-ի փոր ձը, ռազ մա կան ծախ սե-
րի այ դօ րի նակ ուռ ճա ցու մը ա մեն ևին էլ չի ե րաշ խա վո րում ռազ մա քա ղա քա կան 
անվ տան գութ յու նը, ընդ հա կա ռա կը, պար զա պես ար յու նա քամ է ա նում տնտե-
սութ յու նը և ն րան զրկում այն քան անհ րա ժեշտ ար դիա կա նաց ման ու զար գաց-
ման ռե սուրս նե րից։ 

5. Ի՞նչ կշա հի և  ի՞նչ կկորց նի  Հա յաս տա նը ԵՏՄ  
ան դա մակ ցութ յու նից

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը ԵՏՄ-ին լիար ժեք ան դա մակ ցութ յան արդ-
յուն քում, ըստ էութ յան, հար կադր ված է լի նե լու ա ռաջ նորդ վել ներ քին շու կա յի 
բա վա կա նին կոշտ պաշտ պա նութ յան սկզբունք նե րով, քան զի այդ պի սին են նոր 
կազ մա վոր ման շրջա նակ նե րում ըն դուն ված խա ղի կա նոն նե րը։  Մինչ դեռ, մինչ 
ԵՏՄ-ին ան դա մակ ցե լը,  Հա յաս տա նը հա մար վում էր աշ խար հի ա մե նից ա զա տա-
կան ար տա քին առևտ րա յին ռե ժիմ ու նե ցող երկր նե րից մե կը։  Բա վա կան է նշել, 
որ Առևտ րի հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան շրջա նակ նե րում գոր ծող՝ 
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Առևտ րի ա ռա վե լա գույն բա րեն պաս տութ յան ռե ժիմ ու նե ցող երկր նե րի շար քում 
 Հա յաս տանն ու նի ա մե նա ցածր ներ մուծ ման մի ջին կշռված մաք սա տուր քը (2.8 
տո կոս)։ ԱՀԿ ան դամ երկր նե րի հետ ու նե ցած առևտ րում ՀՀ-ն  ներ մուծ վող ապ-
րանք նե րից ընդ հան րա պես մաք սա տուրք չի գան ձում13։ 

Ե թե դա տե լու լի նենք պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րից, ա պա ա ռա ջի կա տաս-
նամ յա կը  Հա յաս տա նի տնտե սութ յան հա մար լի նե լու է իս կա կան ոս կե ժա մա նա-
կա հատ ված։ Ա հա վա սիկ, այդ պի սի դրա կան կան խա տե սումն եր են նե րառ ված ՀՀ 
2014-2025 թթ. հե ռան կա րա յին զար գաց ման ռազ մա վա րա կան ծրա գիր կոչ վող 
փաս տաթղ թում։ Այն տեղ սևով սպի տա կին գրված է, որ ա ռա ջի կա 12 տա րի նե րի 
ըն թաց քում ՀՀ տնտե սութ յու նը կշա րու նա կի զար գա նալ կա յուն տեմ պե րով՝ տա-
րե կան ա պա հո վե լով հա մա խառն ներ քին արդ յուն քի 5.5-6.5 տո կոս աճ։ Ս րա 
արդ յուն քում բնակ չութ յան կեն սա մա կար դա կը բնու թագ րող ցու ցա նի շը՝ մեկ շնչի 
հաշ վով ե կա մու տը, կկրկնա պատկ վի՝ 2025 թ. հաս նե լով 9500 դո լա րի14։  Նույն 
փաս տաթղ թի հա մա ձայն՝ ա ռա ջի կա տաս նամ յա կում  Հա յաս տա նում գնա ճը 
կգտնվի ցածր ու կա ռա վա րե լի տի րույ թում՝ հանգր վա նե լով 4 տո կո սի սահ ման-
նե րում, դի նա միկ կեր պով կա ճեն ներդ րումն ե րը՝ հաս նե լով երկ րի ՀՆԱ 26-27 տո-
կո սի մա կար դա կին15։ 

 Թերևս ա ռա վել լա վա տե սա կան են ներ կա յիս կա ռա վա րութ յան այն կան խա-
տե սումն ե րը, ո րոնք ան մի ջա կա նո րեն առնչ վում են Եվ րա սիա կան տնտե սա կան 
միութ յանն ան դա մակ ցութ յան տի րույ թում ար տա քին առևտ րում կա տար վե լիք 
փո փո խութ յուն նե րին։  Գաղտ նիք չէ, որ ներ կա յումս երկ րի ար տա քին առևտ րում 
ներ մու ծու մը շուրջ 3.5 ան գամ գե րա զան ցում է ար տա հան մա նը, ինչն ահ ռե լի մեծ 
ծա վա լի ար տար ժույ թի պա հան ջարկ է հա րու ցում նշված եր կու հատ ված նե րի 
միջև առ կա մեծ խզու մը ծած կե լու հա մար։ Այս առն չութ յամբ կա ռա վա րութ յան 
կան խա տե սու մը ա վե լի քան լա վա տե սա կան է։ 

 Նա խա տես վում է, որ մինչև 2025 թ. կտրուկ կա ճի ՀՀ-ից ար տա հան ման մաս-
նա բա ժի նը երկ րի  հա մա խառն ներ քին արդ յուն քի մեջ ու ներ կա յիս 23.7 տո կո սից 
կհաս նի 37.4 տո կո սի, իսկ ներ մուծ ման մաս նա բա ժի նը, ընդ հա կա ռա կը, կտրուկ 
կնվա զի՝ ներ կա յիս 47.3 տո կո սից կիջ նի մինչև 39.2 տո կո սի16։ Են թադր վում է, որ 
ար տա քին առևտ րի ընդ լայ նու մը տե ղի է ու նե նա լու նոր ներդ րումն ե րի և դ րանց 
հի ման վրա բարձր ար տադ րո ղա կան աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման ճա նա պար-
հով։  Սա կայն խնդիրն այն է, որ ՀՀ տնտե սութ յան զար գա ցու մը սահ մա նա փա կող 
հան գու ցա յին գոր ծոն նե րը, հատ կա պես տրանս պոր տա յին շրջա փա կու մը շա րու-
նա կե լու են աք ցա նի մեջ պա հել երկ րի տնտե սա կան հա մա կար գը և վի ժեց նել հե-
ռան կա րա յին ներդ րու մա յին ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը։ Այլ հարց է, որ ժա մա նա կի 
ըն թաց քում ե թե ինչ-որ կերպ (կամ ինչ-որ հրաշ քով) կար գա վոր վեն վրաց-աբ խա-
զա կան հա րա բե րութ յուն ները, և աբ խա զա կան եր կաթ գի ծը վե րա գոր ծարկ  վի, դա 
կտրուկ կմե ծաց նի ՀՀ տնտե սութ յան ծա վալ ման ու զար գաց ման հնա  րա վո րութ-
յուն նե րը։ 

Ան կաս կած, ա ռաջ նորդ վե լով զուտ պրագ մա տիկ չա փա նիշ նե րով՝ կա րե լի է 
փաս տել, որ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը, ան դա մակ ցե լով ԵՏՄ կա ռույ ցին, 
հնա րա վո րութ յուն է ստա նում ար տոն յալ, շու կա յա կան սա կագ նե րից զգա լիո րեն 
ցածր սա կագ նե րով է ներ գա կիր ներ, մաս նա վո րա պես բնա կան գազ ներկ րել 
 Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յու նից։ Այլ հա վա սար պայ ման նե րում դա հայ կա կան ըն-
կե րութ յուն նե րին հնա րա վո րութ յուն կտա ոչ միայն հա վա սար տնտե սա կան պայ-
ման նե րով մրցակ ցել ԵՏՄ տնտե սա կան միա վոր նե րի հետ, այլև զգա լիո րեն թեթ-
ևաց նել հա յաս տան յան շար քա յին սպա ռո ղի խնդիր նե րը։ Այլ հարց է, որ վերջ նա-

13 Տե՛ս http://edrc.am/images/Useful_Publications/aer_2014_arm.pdf
14 Տե՛ս ՀՀ 2014-2025 թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիրը, էջ 27.http://
www.gov.am/files/docs/1322.pdf
15 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 28-29։ http://www.gov.am/files/docs/1322.pdf 
16 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 32։ http://www.gov.am/files/docs/1322.pdf 

Ք
Ն
Ն

Ա
Ր
Կ
Ո
Ւ
Մ

Ն
Ե
Ր



172

կան սպա ռո ղի հա մար այդ սա կագ նե րը շա րու նա կում են բա վա կա նին բարձր 
մնալ։ 

Այ դու հան դերձ, ՀՀ կա ռա վա րութ յունն իր հե ռա հար ծրագ րե րը մշա կե լիս հաշ-
վի է ա ռել, որ եր կա րա ժամկ ետ հե ռան կա րի հա մար կան խա տես վող բնագ ծե րը 
պետք է ձեռք բեր վեն մեծ ա նո րո շութ յուն նե րի ու բարձր ռիս կե րի պայ ման նե րում։ 
Այդ տե սա կե տից, ո րո շա կի ներ քին ռիս կե րի հետ մեկ տեղ, զգա լի դեր են խա ղա-
լու նաև ար տա քին ռիս կե րը, ո րոնց մի մա սը պայ մա նա վոր ված է լի նե լու հենց 
ԵՏՄ-ին ան դա մակ ցութ յամբ։  Թերևս ճիշտ են կա ռա վա րա կան շրջա նակ նե րի այն 
կաս կած նե րը, որ ԵՏՄ-ին ան դա մակ ցութ յան արդ յուն քում  Հա յաս տա նը կկորց նի 
գրավ չութ յու նը եվ րո պա կան ներդ րող նե րի հա մար, եվ րա սիա կան կազ մա վոր մա-
նը հա րե լու հետ ևան քով ո րո շա կի խնդիր ներ կծա գեն Առևտ րի հա մաշ խար հա յին 
կազ մա կեր պութ յան շրջա նակ նե րում եր րորդ երկր նե րի հետ առևտ րի պայ ման նե-
րի վա տաց ման պատ ճա ռով և  այլն։ 

 Թերևս ԵՏՄ ան դա մակ ցութ յան պայ ման նե րում լրջա գույն խնդիր ներ կա րող են 
ստեղծ վել նաև երկ րի բյու ջե տա յին հա մա կար գի ու ար տա քին պարտ քի կա ռա վար-
ման տե սա կե տից։ Ակն հայտ է, որ  Հա յաս տա նի հիմն ա կան դո նոր հան դի սա ցող 
մի ջազ գա յին ֆի նան սա կան կա ռույց նե րը (Ար ժույ թի մի ջազ գա յին հիմն ադ րամ, 
 Հա մաշ խա րհա յին բանկ, Եվ րո բանկ և  այլն) կդա դա րեն նույն քան ա ռա տա ձեռն 
գտնվել ու շա րու նա կել ար տոն յալ վար կա յին ռե սուրս նե րով բա վա րա րել ՀՀ կա-
ռա վա րութ յան պա հանջ նե րը։ Այդ խո ղո վակ նե րով ե կող վար կա յին մի ջոց նե րը 
ակն հայտ է, որ թան կա նա լու են։  Հետ ևա բար  Հա յաս տա նը պետք է փնտրի ար տոն-
յալ վար կե րի այ լընտ րան քա յին աղբ յուր ներ։ Այս պա րա գա յում  Ռու սաս տա նից նոր 
վար կեր ներգ րա վե լու տար բե րակ նե րը ա վե լի քան խնդրա հա րույց են լի նե լու։ 

« Գույք՝ պարտ քի դի մաց» բա նաձ ևի ցա վա լիո րեն հայտ նի ի րո ղութ յուն-
նե րը պետք է որ պար տադ րեն լի նել ա վե լի սթափ ու շրջա հա յաց՝  Ռու սաս-
տա նից նոր վար կեր ներգ րա վե լու հար ցում։  Փաստն այն է, որ այդ երկ րից 
վերց ված բո լոր նա խորդ վար կե րի հետ վե րա դար ձը չա փա զանց թանկ է 
նստել  Հա յաս տա նի բյու ջեի և  ժո ղովր դի վրա։ Ա հա վա սիկ,  Ռու սաս տա նին 
ու նե ցած ըն դա մե նը 100 մի լիոն դո լար պարտ քի դի մաց  Հա յաս տա նի  Հան րա-
պե տութ յու նը 2002 թ. ստիպ ված ե ղավ վճա րել իր ա ռանց քա յին նշա նա կութ-
յան մի շարք ձեռ նար կութ յուն նե րով։  Պարտ քի դի մաց հայ կա կան կող մի 
ա ռա ջար կած ցու ցա կից  Ռու սաս տա նը ընտ րել էր չոր սը՝ Հ րազ դա նի ՋԷԿ-ը և  
է լեկտ րո նա յին արդ յու նա բե րութ յան ե րեք ձեռ նար կութ յուն՝ « Մարս» գոր ծա-
րա նը,  Կա ռա վար ման ավ տո մա տաց ված հա մա կար գե րի և Ն յու թա բա նութ յան 
գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տուտ նե րը։ Ինչ պես ա սում են՝ դժվա րը սկիզբն 
էր։  Հե տա գա յում  Ռու սաս տա նը կլա նեց  Հա յաս տա նի հա մար ռազ մա վա րա-
կան նշա նա կութ յան բազ մա թիվ օբ յեկտ ներ՝ բաշ խիչ է լեկտ րա ցան ցե րը, գա-
զա բաշխ ման հա մա կար գը, կա պի հա մա կար գը, եր կաթ գի ծը, Ս ևան-Հ րազ-
դան հիդ րո կա յան նե րի կաս կա դը։ 2008-2009 թթ. ճգնա ժա մի տա րի նե րին 
կու տակ ված 500 մի լիոն դո լար ռու սա կան վար կա յին պար տա վո րութ յու նը 
մա րե լու հա մար  Հա յաս տա նը ստիպ ված ե ղավ խիստ ծանր պայ ման նե րով՝ 
ար ժեթղ թե րի եվրո պա կան շու կա նե րից (եվ րա բոն դե րի շու կա) պարտք վերց-
նել, թեև ռազ մա վա րա կան դաշ նա կի ցը հան գիստ կա րող էր վե րա կա ռու ցել 
այդ պարտ քը ու հե տաձ գել վճա րու մը։ 

 Նաև հայտ նի է, որ խիստ կաս կա ծե լի պայ ման նե րում ռու սա կան գա զա մա-
տա կա րար « Գազպ րոմ» ըն կե րութ յանն ու նե ցած 300 մի լիոն դո լա րի պարտ քը մա-
րե լու հա մար ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը ստիպ ված ե ղավ ռու սա կան կող մին զի ջել 
« Հայ ռուս գա զար դում» իր ու նե ցած վեր ջին՝ 20 տո կոս բաժ նե մա սը։ Այս գոր ծար-
քը, ըստ էութ յան, նշա նա կում է ռու սա կան պե տա կան գա զա մա տա կա րար ըն կե-
րութ յա նը օժ տել բա ցար ձակ մե նաշ նոր հով, ե թե հաշ վի առ նենք նաև այն, որ այդ 
ըն կե րութ յանն է պատ կա նում Ի րան- Հա յաս տան գա զա տա րը, որն, ի դեպ, նույն-
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պես փո խանց վել է պարտ քի դի մաց։  Մեկ հատ կան շա կան ի րո ղութ յուն ևս։ 
ԽՍՀՄ փլու զու մից հե տո  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յու նը տասն յակ մի լիար դա-
վոր դո լար նե րի հաս նող պարտ քեր է զի ջել նախ կին ԽՍՀՄ-ի բազ մա թիվ 
բա րե կամ երկր նե րի ( Կու բա, Ի րաք,  Մո զամ բիկ, Ան գո լա, Ե թով պիա,  Վիետ նամ 
և  այլն)։  Մինչ դեռ  Հա յաս տա նը շատ հե ռու է պահ վել այ դօ րի նակ « բա րե կամ» 
երկր նե րի ցու ցակ նե րից՝ ու նե նա լով երկ րա շար ժից, պա տե րազ մից ու տնտե-
սա կան ցնցումն ե րից քայ քայ ված, ար յու նա քամ ե ղած և  կազ մա լուծ ված 
տնտե սութ յուն։

Ակն հայտ է, որ տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում  Ռու սաս տա նին զի ջե լով իր 
է ներ գե տիկ ու հա մապետական նշա նա կութ յան մյուս օբ յեկտ նե րը,  Հա յաս տա նը 
միա կող մա նի կախ վա ծութ յան մեջ է հայտն վել ֆոր մալ ա ռու մով ռազ մա վա րա-
կան դաշ նա կից հա մար վող այդ երկ րից։ Այս հան գա ման քը, թերևս, կա րող է էա-
պես նվա զեց նել ազ գա յին անվ տան գութ յան շա հե րից բխող ռազ մա վա րա կան 
ո րո շումն եր կա յաց նե լու՝  Հա յաս տա նի հնա րա վո րութ յուն նե րը։ ԵՏՄ ան դա մակ-
ցութ յու նը այս տե սա կե տից կա րող է է՛լ ա վե լի վատ թա րաց նել առ կա կա ցութ յու-
նը։  Մա նա վանդ որ, այդ պի սի օ րի նակ ներ ար դեն ի հայտ են գա լիս։  Խոս քը վեր-
ջերս ըն դուն ված մի կա ռա վա րա կան ո րոշ ման մա սին է, ո րը վե րա բե րում է 
 Մե ծա մո րի ա տո մա կա յա նի տեխ նո լո գիա կան վե րա զին ման ու նրա գոր ծո ղութ-
յան ժամկ ե տը եր կա րաց նե լու նպա տա կով  Ռու սաս տա նից 270 մի լիոն դո լար 
վար կի ստաց մա նը։  Մի կող մից՝ դեռևս մեծ հարց է, թե իր ծա ռա յութ յան ռե սուրս-
նե րը գրե թե ամ բող ջա պես սպա ռած ԱԷԿ-ի ին չը պետք է վե րա կա ռուց վի։ Մ յուս 
կող մից՝ ԱԷԿ-ի կա ռա վար ման շուրջ ծա գած ֆի նան սա կան սկան դալ նե րը և  այդ 
կար ևո րա գույն օբ յեկ տի ա ռանց քա յին պաշ տոն յա նե րի հե ռա ցու մը (նաև՝ յու րա-
ցումն ե րի հար ցով քրեա կան գոր ծե րի հա րու ցու մը) վկա յում են, որ նմա նօ րի նակ 
վար կա յին մի ջոց նե րը հա ճախ փո շիաց վում են և  ի րենց նպա տա կին չեն ծա ռա-
յում։ 

 Կա րե լի է պնդել նաև, որ ԵՏՄ-ին ՀՀ ան դա մակ ցութ յան ար տադ րա կան արդ-
յունք նե րը նոր աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման տես քով գո նե մո տա կա կամ տե սա-
նե լի հե ռան կա րում խիստ սահ մա նա փակ են լի նե լու։ Ըստ էութ յան մաք սա սա-
կագ նա յին սահ մա նա փա կումն ե րի կամ խո չըն դոտ նե րի վե րա ցու մը ա ռանձ նա-
պես մեծ բան չի տա լու, քա նի որ ԵՏՄ ան դամ երկր նե րի հետ  Հա յաս տա նը վա ղուց 
ու նի ա զատ առևտ րի ռե ժիմ, ու փաս տո րեն, նոր կար գա վի ճա կը կար ճա ժամկ ետ 
հատ վա ծում էա կան փո փո խութ յուն ներ չի հա րու ցի։ Այլ է խնդիրն այս պես կոչ ված 
ոչ սա կագ նա յին կար գա վոր ման ռե ժիմն ե րի փո փո խութ յան պա րա գա յում բաց-
վող նոր հնա րա վո րութ յուն նե րի դեպ քում։ Այդ պի սի կար գա վո րումն երն ու նակ են 
հնա րա վոր դարձ նե լու ներ քին շու կա յի պաշտ պա նութ յան ո րոշ տար րե րի կի րա-
ռու մը, ին չը կա յաց ման փու լում գտնվող ար տադ րութ յուն նե րի հա մար կա րող է 
ժա մա նա կա վոր ցատ կա հար թակ ծա ռա յել ու նպաս տել մրցու նակ նոր աշ խա տա-
տե ղե րի ստեղծ մա նը և ԵՏՄ շու կա յում հար մար դիր քա վոր մա նը։

 Թերևս մեկ հնա րա վոր փո փո խութ յուն ևս  չի կա րե լի աչ քա թող ա նել։ 
 Գաղտ նիք չէ, որ  Հա յաս տա նի տնտե սութ յան բազ մա թիվ ո լորտ ներ, նե րառ յալ՝ 
ներկ րումն ե րը, զգա լիո րեն մե նաշ նոր հաց ված են։ ԵՏՄ ընդ հա նուր շու կա յի ձևա-
վոր մամբ  Հա յաս տա նի տնտե սութ յան նշված ո լորտ նե րը են թարկ վե լու են մրցակ-
ցա յին ճնշման, ին չի հետ ևան քով մե նաշ նորհ նե րը ո րո շա կիո րեն նա հան ջե լու են, 
և, որ պես հետ ևանք, նվա զե լու են այդ բնա գա վառ նե րում թո ղարկ ված ապ րանք-
նե րի գնե րը կամ մա տուց ված ծա ռա յութ յուն նե րի սա կագ նե րը։ Դ րա նից, ան շուշտ, 
սպա ռող նե րը կշա հեն։  Սա կայն խնդիրն ու նի նաև հա կա ռակ ե րե սը։  Զար գաց ման 
նշված սցե նա րի դեպ քում հնա րա վոր է՝ տե ղա կան ոչ մրցու նակ ար տադ րութ յուն-
նե րի մի մա սը փո խա րին վի ներ մու ծումն ե րով, և  այդ պատ ճա ռով կորս վի աշ խա-
տա տե ղե րի մի մա սը։  Բա ցի այդ, շու կա նե րի ըն դար ձակ ման պա րա գա յում բարձր 
ո րա կա վո րում ու նե ցող աշ խա տու ժը կա րող է շա րու նա կել հե ռա նալ երկ րից։
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ԵՏՄ ան դա մակ ցութ յան հնա րա վոր հետ ևանք նե րի մեջ պետք է նկա տի ու նե-
նալ նաև գնե րի հա մընդ հա նուր բարձ րա ցու մը։ Այն ակն կա լի քը, թե գնա ճի ցու-
ցա նի շը եր կա րա ժամկ ետ հե ռան կա րում կմնա 4-5 տո կո սի սահ ման նե րում, 
դժվար հա սա նե լի է։ Գ նե րը ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ ա վե լի մեծ չա փով 
կա ճեն նախ՝ մաք սա տուր քե րի բարձ րաց ման, երկ րորդ՝ ԵՏՄ ան դամ մյուս երկր-
նե րում գնա ճի բարձր մա կար դա կի ազ դե ցութ յուն նե րի հետ ևան քով։  Տար բեր 
գնա հա տումն ե րով՝ գնե րի մա կար դա կը  Հա յաս տա նում աս տի ճա նա բար բարձ րա-
նա լով՝ ի վեր ջո, կկա յու նա նա 8-12 տո կո սի սահ ման նե րում։ 

Չ պետք է բա ցա ռել նաև ապ րանք նե րի բազ մա զա նութ յան, դրանց ո րա կի և  
անվ տան գութ յան ու մատ չե լիութ յան անկ ման դրսևո րումն ե րը։ Եր րորդ երկր նե րի 
հետ ու նե ցած առևտ րի սահ մա նա փա կումն ե րը հան գեց նե լու են ապ րանք նե րի 
փո խա րի նե լիութ յան անկ ման և  որ պես հետ ևանք՝ գնե րի բարձ րաց ման։ Բ նա կա-
նա բար, եր րորդ երկր նե րից ներկր վող ապ րանք նե րի նկատ մամբ մաք սա տուր քե-
րի բարձ րա ցու մը հան գեց նե լու է ԵՏՄ երկր նե րից նույն ապ րանք նե րի ներ մուծ ման 
ա վե լաց մա նը, ին չը թե՛ ո րա կա կան և  թե՛ գնա յին ա ռու մով դժվար թե նպաս տա վոր 
լի նի սպա ռող նե րի հա մար։  Թերևս նույն վի ճա կը կա րող է ստեղծ վել եր րորդ 
երկր նե րից հում քի և  կա պի տալ մի ջոց նե րի հան դեպ (մե քե նա սար քա վո րումն եր, 
հաս տոց ներ, փո խան ցող հար մա րանք ներ և  այլն) մաք սա տուր քե րի բարձ րաց ման 
դեպ քում։ Այս հան գա ման քը կա րող է լրջո րեն հար վա ծել ներդ րումն ե րին ու 
կրճա տել դրանց ծա վալ նե րը։ 

 Վեր ջա բա նի փո խա րեն կամ հա յացք ԵՏՄ ա պա գա յին

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ան դա մակ ցու մը Եվ րա սիա կան տնտե սա կան 
միութ յա նը բազ մա թիվ ռիս կեր է պա րու նա կում, ուս տի ԵՏՄ շրջա նակ նե րում ար-
դեն 2015 թ. սպաս վող զար գա ցումն ե րը կա րող են լրջա գույն փո փո խութ յուն ներ 
հա րու ցել նրա ան դամ հան դի սա ցող երկր նե րից յու րա քանչ յու րում։  Մեծ հաշ վով 
այս նոր տա րա ծաշր ջա նա յին կազ մա վոր ման ու նրա շուրջ ծա վալ վող աշ խար հա-
քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի հետ կապ ված՝ կա րող են ի րա կա նա նալ եր կու 
հիմն ա կան սցե նար ներ՝ լա վա տե սա կան (դրա կան) և  հո ռե տե սա կան (բա ցա-
սա կան)։ Ան շուշտ, այս սցե նար նե րը խիստ պայ մա նա կան են, սա կայն ըստ էութ-
յան ամ բող ջութ յան մեջ կա րող են ուր վագ ծել զար գաց ման եր կու հիմն ա կան վեկ-
տոր ներ։  Ներ կա յաց նենք այդ պայ մա նա կան սցենար նե րը ա ռան ձին-ա ռան ձին։

I.  Լա վա տե սա կան սցե նար 

Այս սցե նա րի ի րա գործ ման հա վա նա կա նութ յու նը, կա րե լի է են թադ րել, այն-
քան էլ մեծ չէ։  Սա կայն ո չինչ չի կա րե լի բա ցա ռել, ե թե նկա տի ու նե նանք, որ 
ԽՍՀՄ փլու զու մից հե տո ինչ պես այդ ըն դար ձակ տա րա ծաշր ջա նում, այն պես էլ 
նրա սահ ման նե րից շատ ու շատ հե ռու ըն կած երկր նե րում ծա վալ ված զար գա-
ցումն ե րի սահմռ կե ցու ցիչ փաս տե րը հար կադ րում են քա ղա քա կան ո րո շումն եր 
ըն դու նող վեր նա խա վե րին ա ռաջ նորդ վել պրագ մա տիզ մի ու ող ջամ տութ յան 
սկզբունք նե րով։ Դ րան են հար կադ րում նաև « սա ռը պա տե րազ մի» ժա մա նակ նե-
րի ի րո ղութ յուն նե րը, և  հատ կա պես՝ սպա ռա զի նութ յուն նե րի ա նի մաստ ու խե լա-
հեղ մրցա վազ քի դա ռը փոր ձը, ին չը ահ ռե լի քա նա կի ռե սուրս ներ կլա նեց և  այդ-
քան մա սով սահ մա նա փա կեց ազ գե րի ու ժո ղո վուրդ նե րի հարս տութ յունն ու բա-
րե կե ցութ յու նը։  Բո լոր դեպ քե րում ԵՏՄ շրջա նակ նե րում լա վա տե սա կան սցե նա-
րի դրսևո րու մը պետք է մի շարք զար գա ցումն եր են թադ րի.

Ա. Այս պա րա գա յում պետք է են թադ րել, որ նախ և  ա ռաջ՝ ԵՏՄ-ն  գոտ ևո րող 
տա րա ծաշր ջան նե րում հա կա սութ յուն նե րը կնվա զեն, ու դրանց հետ կապ ված քիչ 
թե շատ տա նե լի աշ խար հա քա ղա քա կան ու ռազ մա վա րա կան հա մա ձայ նութ յուն 
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(կոն սեն սուս) կձևա վոր վի։  Սա վե րա բե րում է ա ռա ջին հեր թին Ուկ րաի նա յում տի-
րող ի րա վի ճա կին։  Դա կապ ված է ինչ պես պաշ տո նա կան  Կի ևի և  Դո նեց կի ու 
 Լու գանս կի ինք նահռ չակ իշ խա նութ յուն նե րի միջև հա մա ձայ նութ յուն նե րի ձեռք-
բեր ման և խնդ րի քա ղա քա կան կար գա վոր ման, այն պես էլ Ղ րի մի հետ կապ ված 
մի ջազ գա յին ինչ-ինչ հա մա ձայ նութ յուն նե րի կա յաց ման հետ։ Այս հան գա ման քը իր 
հեր թին կնպաս տի  Ռու սաս տա նի տնտե սութ յան վրա ռազ մաարդ յու նա բե րա կան 
հա մա լի րի ճնշման թու լաց մա նը, տնտե սութ յան ռազ մա կա նաց ման մա կար դա կի 
ի ջեց մա նը, կկան խի մի ջոց նե րի ան միաստ ու ա նար տադ րո ղա կան օգ տա գոր ծու մը 
և հ նա րա վորւթ յան կտա այդ ռե սուրս նե րը ուղ ղոր դել տնտե սութ յան ար դիա կա-
նաց ման ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը։ 

Բ.  Վե րոնշ յալ զար գա ցումն ե րը ի րենց հեր թին պետք է հան գեց նեն  Ռու սաս-
տա նի նկատ մամբ կի րառ վող ինս տի տու ցիո նալ և տն տե սա կան պատ ժա մի ջոց-
նե րի սահ մա նա փակ մա նը կամ իս պառ վե րաց մա նը, ին չը վերս տին կա զա տա կա-
նաց նի շու կա նե րը, կնպաս տի ապ րանք նե րի, կա պի տա լի, աշ խա տու ժի և  տեխ նո-
լո գիա նե րի ա զատ տե ղա շար ժին, ին չը նոր խթան կդառ նա ԵՏՄ երկր նե րի տնտե-
սա կան ա ճը, ներդ րումն ե րը և  բարձր տեխ նո լո գիա կան հեն քի վրա տնտե սութ յան 
ար դիա կա նա ցու մը խթա նե լու հա մար։ 

Գ. Կոնֆ լիկ տա յին տա րա ծաշր ջան նե րի պատ ճա ռով ծա գած աշ խար հա քա ղա-
քա կան լար վա ծութ յան թու լա ցու մը նավթ արդ յու նա հա նող ու վա ճա ռող երկր նե-
րին կհար կադ րի նավ թի գնե րի ու վա ճա ռա հան ման քվո տա նե րի հար ցում ա վե լի 
հա մա ձայ նեց ված ու փո խա դար ձո րեն ըն դու նե լի քա ղա քա կա նութ յուն վա րել։ Իսկ 
դա պետք է որ հան գեց նի նավ թի այն պի սի գնե րի գո յաց մա նը, ո րոնք հա վա սա-
րա պես ըն դու նե լի են թե՛ նավթ վա ճա ռող և  թե՛ այն գնող երկր նե րի ու ըն կե րութ-
յուն նե րի հա մար։ Ն ման պա րա գա յում պետք է բա ցառ վի նավ թի գնե րի ար հես-
տա կան ի ջե ցու մը որ պես ռազ մա վա րա կան կամ աշ խար հատն տե սա կան ճնշալ ծակ 
օգ տա գոր ծե լը՝ այս կամ երկ րին (կամ երկր նե րի խմբին) ծնկի բե րե լու ու նրա 
տնտե սութ յու նը կազ մա լու ծե լու հա մար։  Խոս քը ա ռա ջին հեր թին վե րա բե րում է 
 Ռու սաս տա նին, ո րի պե տա կան բյու ջեի ե կա մուտ նե րի կե սից ա վե լին ձեռք է բեր-
վում է ներ գա կիր նե րի վա ճառ քից գո յա ցած մի ջոց նե րից։ 

Դ.  Ռու սաս տա նի նկատ մամբ պատ ժա մի ջոց նե րի վե րա ցու մը կխթա նի փո խա-
դարձ առև տու րը ԵՏՄ շրջա նակ նե րում և հ նա րա վո րութ յուն կտա այն կազ մա կեր-
պել գնա գո յաց ման բնա կա նոն ար ժե չա փե րի հա մա կար գում, ին չը թույլ կտա 
ի րա կան ու ռա ցիո նալ ազ դակ ներ և խ թան ներ հա ղոր դել այդ տնտե սա կան կազ-
մա վոր ման շրջա նակ նե րում գոր ծող ըն կե րութ յուն նե րին։  Ներ քին տնտե սա կան 
կա պե րի կա յու նա ցու մը և  առևտ րի ծա վա լու մը նաև պետք է հան գեց նի ինչ պես 
ԵՏՄ երկր նե րի պե տա կան ե կա մուտ նե րի, այն պես էլ մաս նա վոր ըն կե րութ յուն նե-
րի ու ան հատ քա ղա քա ցի նե րի ե կա մուտ նե րի, հետ ևա բար՝ բա րե կե ցութ յան մա-
կար դա կի բարձ րաց մա նը։ 

Ե. ԵՏՄ երկր նե րի տնտե սութ յուն նե րի վրա քա ղա քա կան ճնշումն ե րի թու լա-
ցու մը պետք է հան գեց նի դրանց ֆի նան սա կան հա մա կար գե րի կա յու նաց մա նը, 
ազ գա յին ար ժույթ նե րի ո րո շա կի ամ րապնդ մա նը և դ րանց փո խար ժեք նե րի շար-
ժի կան խա տե սե լիութ յան աս տի ճա նի բարձ րաց մա նը։  Սա իր հեր թին կբե րի բիզ-
նես մի ջա վայ րի բա րե լավ մա նը, ինչ պես նաև ներդ րումն ե րի խթան մա նը։  Ռու սա-
կան ռուբ լու կա յու նա ցու մը շղթա յա կան ռեակ ցիա յի սկզբուն քով, բնա կա նա բար, 
կհան գեց նի ԵՏՄ մյուս երկր նե րի ար ժույթ նե րի, այդ թվում՝ ՀՀ դրա մի կա յու նաց-
մա նը։  Պատ ժա մի ջոց նե րի վե րա ցու մը վերս տին մատ չե լի ու հա սա նե լի կդարձ նի 
արևմտ յան ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րը ԵՏՄ ըն կե րութ յուն նե րի և  Ռու սաս տա նի 
մաս նա վոր ու պե տա կան կա ռույց նե րի հա մար, ին չը թույլ կտա բնա կա նոն կեր-
պով մա րել (կամ՝ սպա սար կել) կու տակ ված պարտ քե րը, կամ դրանք օգ տա գոր-
ծել որ պես շա հա վետ ներդ րումն ե րի աղբ յուր ներ։
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II.  Հո ռե տե սա կան սցե նար 

Այս սցե նա րի ի րա կա նաց ման հա վա նա կա նութ յու նը շատ ա վե լի մեծ է, քան 
լա վա տե սա կան սցե նա րի նը, որովհետև այս պա հի դրութ յամբ ԵՏՄ կազ մա վոր-
ման շուրջ ծա վալ վող ի րա դար ձութ յուն նե րի բա ցա սա կան ազ դակ ներն ա վե լի 
շատ են, քան դրա կան նե րը։  Քան զի  Ռու սաս տա նի նկատ մամբ պատ ժա մի ջոց նե-
րի հակ ված և  այդ հար ցում « շո գե քար շի» գոր ծա ռույթ ի րա կա նաց նող գեր տե-
րութ յու նը՝ ԱՄՆ-ը, ա ռայժմ տրա մադր ված է ոչ միայն պահ պա նե լու սահ ման ված 
պատ ժա մի ջոց նե րը, այլև դրանք « հարս տաց նե լու» նո րե րով։  Բո լոր դեպ քե րում 
հո ռե տե սա կան սցե նա րը են թադ րում է.

Ա.ԵՏՄ տա րա ծաշր ջա նում և ն րա շուրջ առ կա տա րա ձայ նութ յուն նե րի, հա կա-
սութ յուն նե րի ու բա խումն ե րի հե տա գա խո րա ցում։  Հատ կա պես՝ Ուկ րաի նա յում 
տե ղի ու նե ցող ար յու նա լի ի րա դար ձութ յուն նե րի նոր ա լի քի բռնկում և ն րա վե րա-
ծում լայ նա մասշ տաբ պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի։ Այս պա րա գա յում 
կտրուկ կվատ թա րա նա տնտե սա կան և  սո ցիա լա կան ի րա վի ճա կը թե՛ ԵՏՄ ան-
դամ պե տութ յուն նե րում, թե՛ նրանց հա րա կից երկր նե րում և  թե՛ բուն Ուկ րաի նա-
յում։ Ն ման պայ ման նե րում կխո րա նան ԵՏՄ շրջա նակ նե րում առ կա կենտ րո նա-
խույս մի տումն ե րը, ու չի բա ցառ վում, որ այդ կա ռույ ցը դա դա րեց նի իր գո յութ յու-
նը կամ շա րու նա կի ձևա կան գո յութ յուն քարշ տալ՝ սոսկ բա վա րա րե լով Կ րեմ լի 
քա ղա քա կան ամ բի ցիա նե րը։ 

Բ. ԵՏՄ շրջա նակ նե րում ան դամ երկր նե րի միջև փո խա դարձ անվս տա հութ-
յան և  առ կա ռիս կե րի մա կար դա կի բարձ րա ցում, ին չը, ա վե լաց նե լով ա նո րո շութ-
յուն նե րի դաշ տը, կխան գա րի բնա կա նոն ին տեգր ման գոր ծըն թաց նե րին, հատ-
կա պես կխոչն դո տի հա մա ձայ նեց ված ու հա մա կարգ ված տնտե սա կան քա ղա քա-
կա նութ յան ի րա կա նաց մա նը։ Այս պա րա գա յում կշա րու նակ վի ԵՏՄ երկր նե րի 
նկատ մամբ խտրա կան սահ մա նա փա կումն ե րի գոր ծադ րու մը, ին չը կփո խա կերպ-
վի ներ քին հա կա սութ յուն նե րի, ան դամ երկր նե րի միջև փո խա դարձ անվս տա-
հութ յան, միմ յանց հան դեպ տա րի ֆա յին և  հատ կա պես՝ ոչ տա րի ֆա յին սահ մա-
նա փա կումն ե րի գոր ծադր ման։ Այն, ինչ որ այ սօր տե ղի է ու նե նում  Ռու սաս տան- 
Բե լա ռուս կամ  Ռու սաս տան- Ղա զախս տան հա րա բե րութ յուն նե րում և, ըստ էութ-
յան, հատ վա ծա կան բնույթ է կրում, այդ պի սի ի րա վի ճա կում կա րող է դառ նալ 
հա մընդգր կուն և  կաթ վա ծա հար ա նել նոր կազ մա վոր ման շրջա նակ նե րում 
սկզբնա վոր վող կա պե րի և  ըն դուն վող ո րո շումն ե րի ողջ հա մա կար գը։

Գ. Է ներ գա կիր նե րի և  հատ կա պես նավ թի հա մաշ խար հա յին շու կա յում ի րա-
վի ճա կը ոչ միայն չի կար գա վոր վի, այլ մի բան էլ կվատ թա րա նա։ Հ նա րա վոր է, 
որ նավ թի ու նավ թամ թերք նե րի շու կա յում տոն տվող երկր նե րի սին դի կա տի՝ 
ՕՊԵԿ-ի, և  այդ շու կա մուտք գոր ծած նոր խա ղա ցող նե րի միջև այդ պես էլ հա մա-
ձայ նութ յուն չկա յա նա, և  այդ պայ ման նե րում նավ թի գնե րի հե տա գա ան կում ար-
ձա նագր վի, ին չը ա ղե տա լի հետ ևանք ներ կու նե նա թե՛  Ռու սաս տա նի ու  Ղա  զախս-
տա նի և  թե՛ ա վան դա բար նավթ վա ճա ռող մյուս երկր նե րի հա մար՝ կրճա տե լով 
նրանց ար տար ժու թա յին ե կա մուտ նե րը և որ պես հետ ևանք՝ ար ժեզր կե լով ազ գա-
յին ար ժույթ ներն ու հան գեց նե լով գնա ճա յին թռիչք նե րի և  ֆի  նան  սա կան փլուզ-
ման։ Իսկ դա կա րող է լրջո րեն սրել սո ցիա լա կան ի րա վի ճակն այդ երկր նե րում՝ 
հան գեց նե լով սո ցիա լա կան լար վա ծութ յան կտրուկ ա ճի, ներ քա ղա քա կան բա-
խումն ե րի ու իշ խա նա փո խութ յուն նե րի։  Բա ցի դա, նավ թի ու գա զի գնե րի շուրջ 
ըն թա ցող աշ խար հա քա ղա քա կան խա ղե րը կա րող են նպաս տել այդ է ներ գա կիր-
նե րի գծով  Ռու սաս տա նի վա ճա ռա հան ման վեկ տո րի կտրուկ վե րաուղ ղորդ մա նը։ 
 Դա ար դեն մա սամբ տե ղի է ու նե նում ռու սա կան գա զը դե պի Եվ րո պա ար տա-
հան ման « Հա րա վա յին հոսք» բազ մա մի լիարդ ծրա գի րը դա դա րեց նե լու և գա զի 
խո ղո վա կը դե պի  Թուր քիա ուղ ղե լու, ինչ պես նաև ռու սա կան նավ թը դե պի  Չի-
նաս տա նի օ րա վուր ա ճող պա հան ջար կի բա վա րար մանն ուղ ղե լու, նույն քան 
մասշ տա բա յին ներդ րու մա յին ծրագ րե րի տես քով։ 
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Դ. Արևմտ յան պատ ժա մի ջոց նե րի հե տա գա խո րա ցու մը կա րող է լրջո րեն 
սահ մա նա փա կել ու ո րո շա կի ա ռու մով բա ցա ռել ԵՏՄ ան դամ երկր նե րի ֆի նան-
սա կան ճեղք ված նե րի ու հատ կա պես ար տա քին պարտ քի սպա սար կու մը։  Դա 
ա ռա վել ծանր կանդ րա դառ նա  Ռու սաս տա նի ֆի նան սա կան հա մա կար գի և  ամ-
բող ջութ յամբ վերց րած՝ տնտե սութ յան վրա, որն այդ ի րա վի ճա կում ստիպ ված 
կլի նի դի մե լու նա խըն թաց ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ նավ թի բարձր գնե րի պայ-
ման նե րում, կու տակ ված հար յուր մի լիար դա վոր դո լա րի հաս նող Ազ գա յին պա-
հուս տա յին հիմն ադ րա մի և Ազ գա յին բա րե կե ցութ յան հիմն ադ րա մի մի ջոց նե րի 
օգ տա գործ մա նը։ Դ րանց հե տա գա սպառ մա նը, ինչ պես նաև  Ռու սաս տա նի կենտ-
րո նա կան բան կի ար տար ժու թա յին և  ոս կու պա շար նե րի մա շեց մա նը զու գա հեռ 
կա րող են լրջո րեն սրվել հա րա բե րութ յուն նե րը  Ռու սաս տա նի պաշ տո նա կան և 
 մաս նա վոր դո նոր նե րի ու վար կա տու նե րի հետ, ին չը ա ղե տա լի հետ ևանք ներ կու-
նե նա ինչ պես բուն  Ռու սաս տա նի, այն պես էլ նրա հետ ի րենց բախ տը կա պած 
ԵՏՄ մյուս գոր ծըն կեր նե րի, այդ թվում՝  Հա յաս տա նի հա մար։

Ե. Առ կա է ո րո շա կի ռիսկ, որ ԵՏՄ ան դա մակ ցութ յան պա րա գա յում, երբ կբարձ-
րա նան եր րորդ երկր նե րից, այդ թվում՝ Եվ րո պա կան միութ յան ան դամ պե տութ-
յուն նե րից ներ մուծ վող ապ րանք նե րի նկատ մամբ մաք սա տուր քե րը, ԵՄ-ն  նույնն էլ 
կա նի  Հա յաս տա նի նկատ մամբ:  Մաս նա վո րա պես՝  Հա յաս տա նից ար տա հան վող 
ապ րանք նե րի հա մար ԵՄ-ն  կի րա ռում է GSP+ առևտ րա յին ռե ժի մը, ին չը նշա նա կում 
է, որ հա յաս տան յան մոտ 6 հա զար ա նուն ապ րանք նե րի նկատ մամբ կի րառ վում են 
ցածր մաք սա տուր քեր: Ի դեպ, նման ռե ժիմ ԵՄ-ն  կի րա ռում է 9 երկ րի նկատ մամբ: 
Դ րա վե րա ցու մը կա րող է հան գեց նել  Հա յաս տա նից դե պի ԵՄ շու կա ար տա հա-
նումն ե րի կրճատ մա նը17։ 

Ա տոմ Շ. Մար գար յան -  Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
շրջա նակն ընդգր կում է ինս տի տու ցիո նալ փո խա կերպ ման, տնտե-
սութ յան մակ րոտն տե սա կան կար գա վոր ման, նո րաս տեղ ծա կան 
ար դիա կա նաց ման և  մի ջազ գա յին տնտե սա կան հա րա բե րութ յուն-
նե րի հիմն ա հար ցե րը։ 3 մե նագ րութ յուն նե րի, 3 գի տա մե թո դա կան 
և  ու սումն ա կան ձեռ նարկ նե րի, 60-ից ա վե լի գի տա կան հոդ ված նե-
րի, շուրջ 200 հրա պա րակա խո սա կան հոդ ված նե րի ու տնտե սութ-
յան տար բեր հիմն ախն դիր նե րին վե րա բե րող վեր լու ծա կան նյու թե-
րի հե ղի նակ է։  Բազ մա թիվ հրա պա րա կումն ե րով հան դես է ե կել 
մի ջազ գա յին գի տա ժո ղով ե րում, և  ներ կա յաց րել է  Հա յաս տա նի 
տնտե սութ յան տար բեր հիմն ախն դիր նե րին վե րա բե րող զե կուցում-
ներ։

 Գի տա հե տա զո տա կան ծրագ րեր է ի րա կա նաց րել մի շարք 
գեր մա նա կան հա մալ սա րան նե րում ( Կոնս տան ցի հա մալ սա րան՝ 
1991, Աուգս բուր գի հա մալ սա րան՝ 1992, 2009 թթ.,  Յե նա յի Ֆ րիդ-
րիխ  Շիլ լե րի հա մալ սա րան՝ 2013 թ.)։

17 Հոդվածը պատրաստվել է հայ-բելառուսական համատեղ № 13РБ-059 գիտական նախագծի 
շրջանակներում:
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Summary
THE EURASIAN ECONOMIC ALTERNATIVE:

At the boundary of opportunities and challenges

Atom Sh. Margaryan

The Eurasian economic union (EEU) is the high form of integration between 
member countries aimed towards development of a single market space. It 
involves not just establishment of a customs union but also agreed upon and 
common economic policies in certain areas. The Republic of Armenia as a small 
country is anyhow forced to be a part of this process. The article does not 
include all the potential risks and benefits of accession to the Eurasian eco-
nomic union. However, there are pros and cons that are evident at this stage 
of the process. This is an expanding market, inflationary potential, impact on 
budget revenues, the labor market, relations with third countries, investment 
opportunities. Entry into the EEU a good reason for Armenia to rethink their 
international economic relations: the balance of trade issues, promoting local 
producers. At the same time, there are so-called governance and institutional 
risks associated with the administration of the new system, the qualifications 
and awareness of officials and businesses. 

Резюме
ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА:

На рубеже возможностей и угроз

Aтом Ш. Маргарян

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является высокой формой 
интеграции между странами-членами, направленной на развитие единого 
рыночного пространства. Она включает в себя не только создание 
Таможенного союза, но также создание системы согласованной и 
скоординированной экономической политики в определенных сферах. 
Республика Армения как маленькая страна так или иначе вынуждена быть 
частью этого процесса. Статья не включает в себя все возможные риски и 
преимущества присоединения Армении к Евразийскому экономическому 
союзу. Тем не менее, есть свои плюсы и минусы, которые проявляются на 
данном этапе процесса. Это растущий рынок, инфляционный потенциал, 
влияние на доходы бюджета, на рынок труда, отношения с третими 
странами, инвестиционные возможности. Вступление в ЕАЭС хороший 
повод для Армении пересмотреть свои международные экономические 
отношения: баланс торговли, содействие местным производителям. В то 
же время, существуют так называемые управленческие и институцио-
нальные риски, связанные с введением новой системы, с квалификацией 
и информированностю должностных лиц и предприятий.


