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ՆԱԽԱԲԱՆԻ ՓՈԽԱՐԵՆ

   Մեր երկ րի տնտե սութ յան շեշ տա կի վե րելքն ա ռա ջի կա տա րի ներին 
ի րա տե սա կան է, ո րի հա սա նե լիութ յու նը էա պես պայ մա նա վոր ված է 
լինելու վաղ վա օր վա նկատ մամբ վստա հութ յամբ ու արդ յու նա վետ տնտես-
վար ման մեր կա րո ղու նա կութ յամբ:

Ինք նիշ խա նութ յան պա րա գա յում էլ այլ երկր նե րի հետ խո րը տնտե սա-
կան ին տեգ րու մը այ լընտ րանք չու նի: Փոքր և  բաց տնտե սութ յամբ մեր երկ-
րին աշ խար հա քա ղա քա կան վե րա դա սա վո րում նե րի ներ կա փու լում բնո րոշ 
է տնտե սա կան փոխլ րաց ման խո րա ցող քա ղա քա կա նութ յու նը: Ս տեղծ վել է 
ան նա խա դեպ ի րա վի ճակ, երբ    Հա յաս տա նի    Հան րա պե տութ յու նը կամր ջող 
դե րա կա տա րում կա րող է ստանձ նել բա րեշրջ վող Եվ րա միութ յուն-   Հա յաս-
տան-Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յուն հա րա բե րութ յուն նե րում: Ա վե-
լին՝ այդ հա րա բե րութ յուն նե րը ին տեն սի վո րեն կա րող են ծա վալ վել նաև 
մեզ բա րե կամ-հար ևան և  այլ երկր նե րի հետ:

   Հա ջորդ հիմ նա րար խնդիրն արդ յու նա վետ տնտե սութ յան կա ռու ցումն 
է: Եր կա րատև կա յուն տնտե սա կան ա ճին ուղղ ված քա ղա քա կա նութ յու նը 
կա րող է ի րա գործ վել հա սա րա կա կան ընտ րութ յան հիմ քի վրա կա ռուց-
վող՝ մեր միա բան ու հա մա հա վաք կազ մա կերպ վա ծութ յամբ, դրա նով իսկ 
մեր տե ղը ամ րագ րե լով ա ռա ջա վոր հա սա րա կութ յուն նե րի ըն տա նի քում: 
   Կա ռա վա րութ յան, գոր ծա րար մի ջա վայ րի և  ա կա դե միա կան շրջա նակ նե-
րի սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ է միայն հնա րա վոր երկ րում ի րա գոր ծել 
արդ յու նա վետ վե րա փո խում ներ:

Ոչ ստան դարտ ի րա վի ճակ նե րում կողմ նո րոշ վե լու և  կազ մա կերպ վե լու 
մեր բա ցա ռիկ ու նա կութ յուն նե րը թույլ են տա լիս հի շա տա կել իս լան դա ցի 
տնտե սա գետ Թ. Է գերս թո նի այն ընդ հան րա ցու մը, ըստ ո րի «տնտե սա կան 
ա ճը և  երկ րի զար գա ցու մը հիմ նա կա նում կախ ված չեն գո յութ յուն ու նե ցող 
կա ռա վա րութ յան տի պից, ե թե գոր ծար քա յին ծախ սե րը տնտե սա կան և 
 քա ղա քա կան աս պա րե զում հա վա սար են զրո յի:    Սա կայն, ե թե գոր ծար քա-
յին ծախ սե րը դրա կան են, ա պա իշ խա նութ յան բաշ խու մը երկ րի ներ սում 
և ն րա ի րա վաս տեղծ կազ մա կեր պութ յուն նե րի ինս տի տու ցիո նալ կա ռուց-
ված քը նրա զար գաց ման կար ևո րա գույն գոր ծոնն են»: Ն շենք, որ գոր ծար-
քա յին ծախ սե րը, ո րոնք նե րա ռում են ծրագ րե րի ըն դուն ման, ո րո շում նե րի 
կա յաց ման ու բա նակ ցութ յուն նե րի վար ման, փո փո խութ յուն նե րի ու գոր-
ծար քի պայ ման նե րի վե րա նայ ման, վի ճե լի հար ցե րի լուծ ման, պայ մա նա-
վոր վա ծութ յուն նե րի պահ պան ման և  այլ ծախ սե րը, ա ռա ջա նում են շու-
կա յում (շու կա յա կան գոր ծար քա յին ծախ սեր), կազ մա կեր պութ յուն նե րում 
(կա ռա վար չա կան ծախ սեր) և  կա ռա վա րութ յան մա կար դա կում: Օպ տի մալ 
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կա ռա վար ման հա մար գոր ծար քա յին կամ, այլ կերպ, «շփման ու ժի հաղ-
թա հար ման» ծախ սե րը պետք է կա րո ղա նալ ա ռա վե լա գույնս կրճա տել 
տնտե սա կան ու քա ղա քա կան բո լոր բա ղադ րիչ նե րով՝ շու կա յում, կազ մա-
կեր պութ յուն նե րում և  կա ռա վա րութ յան մա կար դա կում (քաղա քա կան գոր-
ծար քա յին ծախ սեր): Տն տե սա կան քա ղա քա կա նութ յուն ի րա կա նաց նող -
ների կող մից այս ե րաշ խա վո րութ յուն նե րին հետ ևե լը և դ րանք կյան քում 
կեն սա գոր ծե լը, թերևս, ձեռք բե րում նե րի ու վե րել քի գրա վա կան է: Իսկ 
որ քան ա ռա վել ու հետ ևո ղա կան լի նի կեն սա գոր ծու մը, այն քան շեշ տա կի 
կլի նի վե րել քը: 

«   Հա յաս տա նի տնտե սութ յան զար գաց ման ար դի հիմ նախն դիր նե րը 
և  ռազ մա վա րա կան ուղ ղութ յուն նե րը» վեր տա ռութ յամբ խորհր դա ժո ղո-
վին ներ կա յաց վող սույն ժո ղո վա ծուն խնդիր ու նի իշ խա նութ յա նը ներ կա-
յաց նե լու (թեզե րի տես քով), թե կուզև ընտ րո վի ու հատ վա ծա յին, սա կայն, 
հե ղի նակ նե րի կար ծի քով, խիստ կար ևոր ու հան գու ցա յին տե սա կետ ներ, 
ո րոնք ուղղ ված են երկ րում գոր ծա րար մի ջա վայ րի բա րե լավ մա նը, ստեղ-
ծա գործ աշ խա տան քի խթան մա նը և, վեր ջա պես, ո րո շում նե րի կա յաց ման 
հիմ նա վոր վա ծութ յան աս տի ճա նի բարձ րաց մա նը:

   Հար ցադ րում նե րը կա րող են օգ տա կար լի նել կա ռա վա րութ յան սո-
ցիալ-տնտե սա կան ամ բող ջա կան ու ո լոր տա յին զար գաց ման հա յե ցա կար-
գե րի ու ծրագ րե րի մշակ ման գոր ծըն թա ցում:

   Հա յաս տա նի արդ յու նա բե րող նե րի ու 
գոր ծա րար նե րի միութ յան նա խա գահ 

Արսեն    Ղա զար յան

ԵՊՀ տնտե սա գի տութ յան և  կա ռա վար ման
ֆա կուլ տե տի դե կան, պրո ֆե սոր 

Հայկ    Սարգս յան



ՀՀ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ. 
ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
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ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԽՆԴԻՐԸ 
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ 

ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄՆ Է

   Հայկ    Սարգս յան
ԵՊՀ տնտե սա գի տութ յան և  կա ռա վար ման ֆա կուլ տե տի դե կան, 

տնտեսա գի տութ յան դոկ տոր, պրո ֆե սոր
sargsyan.ysu@gmail.com

ՀՀ իշ խա նութ յուն նե րի օ րա կար գա յին խնդիր նե րի շրջա նա կը ա ռա ջի-
կա տա րի նե րին մեզ պատ կեր վում է հետև յալ ա ռաջ նա հերթ գոր ծո ղու-
թյուն նե րով.

• ար տա հերթ խորհր դա րա նական ընտ րութ յուն նե րից հե տո իշ խա-
նութ յուն նե րը ձեռ նա մուխ են լի նում սահ մա նադ րա կան անհ րա-
ժեշտ բա րե փո խում նե րին,

• ամ բող ջաց վում և  հա մա կարգ վում են երկ րում թռիչ քաձև, եր կա-
րատև ու կա յուն տնտե սա կան զար գաց մա նը միտ ված գոր ծո ղու-
թյուն նե րը:

   Հա մոզ ված ենք, որ վե րոնշ յալ նա խա պայ ման նե րի լիի րավ և հե    տ ևո -
ղա կան ի րա գոր ծու մը բա վա րար հիմ քեր կստեղ ծեն բա րե կե ցիկ և հ զոր 
   Հա յաս տան ու նե նա լու հա մար:    Բա րե կե ցիկ ու հզոր    Հա յաս տա նի տես   լա-
կա նը կյան քի կո չե լուն ուղղ ված նպա տա կադ րում նե րը են թադ րում են որ-
դեգ րել նո րո վի մո տե ցում ներ նաև տնտե սութ յան կա ռա վար ման հա յե ցա-
կար գե րում և ծ րագ րե րում: Այ սօր փոխ վում ու վե րաի մաս տա վոր վում են 
պե տա կան մի ջամ տութ յան ձևե րի ու ե ղա նակ նե րի, տնտե սաիրա վա կան 
կար գա վո րում նե րի վե րա բեր յալ գի տա կան ձեռք բե րում նե րը: Այդ մա սին 
են վկա յում տնտե սա գի տութ յան ո լոր տում շնորհ վող    Նո բել յան մրցա նակ-
նե րը:    Կու տակ ված ա ռա ջա տար փոր ձի հետ հաշ վի նստելն ան խու սա փե-
լի է:    Հա սա րա կութ յան կազ մա կերպ ման ա ռանձ նա հա տուկ ինս տի տու տի՝ 
պե տութ յան զի նա նո ցի գոր ծադր ման հնա րա վո րութ յուն նե րի հա մա կող-
մա նի բա ցա հայ տումն անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել ուսում նա սի րութ յան 
միջ գի տա կար գա յին՝ ի րա վա գի տա կան, քա ղա քա գի տա կան, տնտե սա գի-
տա կան հա տույթ նե րով ամ բող ջա ցող տի րույ թում: Ա ռա վել բարդ են հատ-
կա պես պե տութ յան կա յաց վա ծութ յան աս տի ճա նի գնա հատ մանն ուղղ ված 
ու սում նա սի րութ յուն նե րը, ո րոնք նույն պես բազ մաս պեկտ են:    Պե տութ յան 
կա յաց վա ծութ յան բնու թագ րա կան ցու ցա նիշ նե րի վրա հեն վող վեր-
լու ծութ յու նը թույլ է տա լիս պնդել, որ պե տութ յան կա յաց վա ծութ յան և 
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 սահ մա նադ րա կա նութ յան մա կար դա կը բնու թագ րող ցու ցիչ նե րի միջև 
առկա է ու ղիղ ֆունկ ցիո նալ կապ:    Պե տութ յան կա յաց վա ծութ յան աս տի-
ճա նը և  սահ մա նադ րա կա նութ յան մա կար դա կը ինչ-որ տեղ հան դես են 
գա լիս որ պես հա մար ժեք ի րո ղութ յուն ներ:

Տն տե սա գետ ներն ի րա զեկ են, թե տար բեր ժա մա նակ նե րում, տար բեր 
երկր նե րում ինչ ե ղա նակ նե րով ու գոր ծի քա կազ մով են կա ռա վա րող նե րը 
կա րո ղա նում պայ ման ներ ստեղ ծել հան րութ յան, նրա տար բեր շեր տե րի 
ան հատ նե րի պա հանջ մունք նե րի բա վա րար ման հա մար, ինչ պես են, ըստ 
այդմ, գոր ծել մար դու կող մից ստեղծ ված սահ մա նա փա կում նե րը կամ, այլ 
կերպ՝ «խա ղի կա նոն նե րը» թե լադ րող ինս տի տուտ նե րը:    Հայտ նի է, որ այդ 
կա նոն ներն ու նոր մե րը ամ րագր վում են երկր նե րի սահ մա նադ րութ յուն նե-
րում ու մայր օ րենք նե րում: Ամ րագր վում են, սա կայն ոչ ամ բող ջութ յամբ 
ի րաց վում կյան քում: Ե թե երկ րի սահ մա նադ րութ յան մեջ ամ րագր ված 
սկզբունք նե րը, նոր մե րը պատ շաճ ձևով կյան քի չեն կոչ վում, ա պա դրա 
արդ յուն քում ու նե նում ենք սահ մա նադ րա կա նութ յան դե ֆի ցիտ, ո րը հան-
գեց նում է մարդ կանց վստա հութ յան և  լա վա տե սութ յան կորս տի, ան տար-
բե րութ յան, քա ղա քա ցիա կան և  սո ցիա լա կան ակ տի վութ յան պա կա սի, 
հու սա հա տու թ յան, իսկ դե ֆի ցի տի վառ ար տա հայտ վա ծութ յունն ար դեն 
բե րում է հա սա րա կութ յան ընդվզ մա նը, ո րի ա կա նա տես նե րը մենք ե ղանք 
2018թ. ապ րիլ-մա յիս ա միս նե րին:   Գի տակ ցե լով խնդրի կար ևո րութ յու նը՝ մի 
ա ռի թով գրել եմ, որ կա ռա վա րութ յան «ռա դա րա յին էկ րա նի» վրա պետք է 
լի նեն սահ մա նադ րա կա նութ յան վի ճա կի բնու թագրիչ նե րը: Այդ գերխն դի-
րը մեր կող մից լայ նո րեն լու սա բան վել է նաև այլ հրա պա րա կում նե րում1:

  Մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յան մեջ պե տութ յան կա յաց վա ծութ յան 
ա ռանձ նաց վող չա փո րո շիչ նե րից են պաշտ պա նու նա կութ յու նը, ի րա վուն-
քի գե  րա կա յութ յու նը, կա յուն զար գա ցու մը, մեկ այլ դեպ քում հա մադր վում 
են ռազ  մա կան ու ժը, քա ղա քա կան ինս տի տուտ նե րի կեն սու նա կութ յու նը, 
վար չա րա րա կան կա րո ղութ յուն նե րը, ար տադ րո ղա կա նութ յու նը և  այլն: 
  Չենք սխալ վի, ե թե վե րը թվարկ ված և  բազ մա պի սի այլ չա փո րո շիչ նե րով 
կան խո րոշ վող պե տութ յան կա յաց վա ծութ յան ին տեգ րալ գնա հա տա կանն 
ամ փո փենք երկ րի բա րե կե ցութ յան ցու ցի չով: 

  Դի տարկ ված ան ցու մա յին երկր նե րի ցուց չա կազ մում ժո ղովր դա վա-
րա կան զար գա ցում նե րի և  ինս տի տու ցիո նալ զար գաց ման ցու ցիչ նե րի 
1  Հիմնախնդրին առնչվող հարցադրումները արծարծվել են նաև զանգվածային լրատվա-

միջոցներում՝ «Տնտեսական աճի գաղտնիքը թաքնված է Սահմանադրականության 
մեջ», http://b4b.am/archives/news, 28.07.2017, «Մեկնարկից տնտեսական վերելք 
տանող ճանա պարհները», http://armtimes.com/hy/article/139508, 19.06.2018, «Հայաս-
տանում պատշաճ կեն սամակարդակ կլինի, եթե լավ ընտրություններ և լավ ԱԺ 
ունենանք», https://www.1in.am/2252897.html, 28.11.2017, «Սոցիալ-տնտեսական վիճակի 
բարելավման համադարմանը սահմանադրականության մակարդակի բարձրացման 
ապահովումն է, http://gortsq.am2018:
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կար ևո րութ յան փաս տը վկա յում է այն մա սին, որ զար գաց ման տվյալ 
փու լում ան ցու մա յին երկր նե րի միջև հիմ նա կան տար բե րու թյուն նե րը 
պայմա նա վոր ված չեն սո ցիալ-տնտե սա կան զար գա ցում նե րով: Իսկ թե 
ինչ պես է բա զում հայ տա նի շե րով ո րոշ վում երկ րի բա րե կե ցութ յան ցու ցիչ-
սահ մա նադ րա կա նութ յան մա կար դա կը բնու թագ րող ին դի կա տո րը, ման-
րա մասն ներ կա յաց ված է   Մե թո դի կա յում2 (էջ 189-206):

  Սահ մա նադ րա կա նութ յան մա կար դա կի բնու թագ րիչ նե րը դի տարկ -
վող երկր նե րում 2014թ. տվյալ նե րով

Սահմա նադրականության բարձր մա-
կար դակով քլաս տերի միջինի հա մե-
մատ առավել մեծ տարբերու թյուններ 
առկա են ինս տի տուցիոնալ զար գա-
ցումների և քա ղաքական կա յու նու թյան 
ցուցիչների մա սով: Դրանք հա մե մա-
տական քլաս տե րա յին վեր լու ծու  թյան 
օգնությամբ որոշ ված հենց այն ցու-
ցիչներն են, որոնց պետք է առանձ -
նահատուկ ուշադրություն դարձ նել քա-
ղա քա կանության գերա կայու   թյուն  ների 
մշակման ժամանակ: 

Սահմանադրականության միջին
մա     կար դակ ունեցող երկրների քլաս-
տե  րում, որտեղ «տեղավորվել է» Հա-
յաս տանը, ունի ժողովրդավարական 
զար   գա  ցում ների ինդիկատորի համար 
տվյալ քլաս տերի միջինից բավական 
ցածր ցու ցիչ: Նկատենք, որ այս գնա-
հա տում նե րը վե րա բերում են 2014թ.-ին, 
որում ներ առ ված չէ 2018թ. ապրիլ-
մայիսը՝ ՀՀ քա ղա քացիական հասա-
րա    կության ընդ վզումը: Կարևորության 
առա վել ցածր մա կարդակ ունեն 
սոցիալ-տնտե  սա կան ցու ցիչները` աղ-
քա տության մա կարդակ և Ջինի գոր-
ծա կից: Քլաս տե  րային վեր լու ծությունը 

2 Տե՛ս, Գ. Հարությունյան, Հ. Սարգսյան, Ռ. Գևորգյան, Սահմանադրականություն. ինս տի-
տուտ ների ընկալումը և երկրների բարեկեցությունը: - Եր.: Զանգակ հրատ., 2018, 208 էջ:
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թույլ է տալիս հետա զոտել սահմա նա դրա կա նու թյան համե մա տական 
մա    կարդակն առանձին երկրի հա մար և հետևու թյուններ անել, թե տվյալ 
քլաս տերը որ գործոններն է ընդգրկում, որոնք պետք է հատկապես 
կարևորվեն սահ մանադրական կար գավորման ոլորտում քաղա քա-
կանության մշակման պատաս խանա տու ների կողմից: Օգտվելով տեղե-
կատվական մի շարք աղբ յուրներից3` վերը հիշատակված Մեթոդիկայով 
սահմանադրականության մա կար դակի ախ տորոշումը փորձարկվել 
է նախկին ԽՍՀՄ-ի և Կենտրոնական ու Արևելյան Եվրոպայի անցու-
մային 29 երկրների կտրվածքով և իրականացվել է նշված երկրների 
քլաստերացում: Հիշատակված քլաստերացման համա տեքս տում առավել 
մեծ կարևորություն են ստացել ժողովրդավարական և ինստիտուցիոնալ 
զարգացումների4, այնուհետև` մարդկային կապիտալի զար գացման և 
քաղաքական կայունու թյան գործոնները: Գրեթե համա նման հետևու-
թյուններ մեր կողմից արվել են մեկ այլ ուսում նա սիրության մեջ5, որտեղ 
օգտագործվել է բացատրող փոփոխականների այլ համա խումբ: Սա 
խոսում է բացատրող փոփոխականների համախմբի փոփոխ ման դեպքում 
ստացված արդ յունքների հավաստիության մասին:

Գործոնների վարկանիշային գնահատականները

Սոցիալ-տնտեսական ցու-
ցիչ   ների բարելավ ման նպա-
տա      կադրումը, ինչպես նաև 
իրա  գործումը, մեծ մասամբ 
սահ  մանափակված է ինս-
տի  տուտ    ների, ժողո վրդա-
վա   րա կան գործընթաց ների 
ան  բա վա   րար զարգացվա-
ծու թյամբ: Այս հետևու թյունը 

3 Համաշխարհային բանկի World Development Indicators, Անցումային տնտեսությունների 
համար Ֆրիդմ Հաուսի Nations in Transit, Կառավարման որակի World Governence Indicators, 
Թրանսփերենսի ինթերնեյշնլի Corruption Perseption Index, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի 
Human Development Index և այլ շտեմարաններ:

4 Ժողովրդավարական և ինստիտուցիոնալ զարգացումների բնութագրիչները, որոնք 
«զտվել են» ավելի ընդգրկուն ցուցչակազմից, հետևյալն են՝ քաղաքացիական հասա-
րա կություն, քաղաքական բազմակարծություն, խոսքի ազատություն, կազմակերպու-
թյունների իրավունք, ընտրական գործընթացներ, դավանանքի ազատություն, անհա-
տական ինքնավարություն, անկախ մեդիա, կառավարության գործունեության արդյունա-
վե տություն, ունեցվածքի իրավունք, կոռուպցիայի ընկալման համաթիվ, իրավունքի 
գերա կայություն և կարգավորման որակ:

5 Տե՛ս, Գ. Հարությունյան, Հ. Սարգսյան, Ռ. Գևորգյան, Սահմանադրականություն. ախտո րոշ-
ման, մշտադիտարկման և կառավարման խնդիրներ:– Եր.: Զանգակ հրատ., 2017, 139 էջ:
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տվյալ հետա զո տու թյան առավել կարևոր արդյունքներից է` երկրում սահ-
մանադրա կանու թյան մակարդակի բա րելավման ուղղությամբ քաղա քա-
կանություն վարելու առաջարկների տես անկ յունից: Որպես վարկած 
կարելի է ենթադրել, որ անցումային երկրներում տնտեսության հետագա 
վերելքը, որն այլևս «վերա կանգնվող» չէ, մեծապես պետք է կանխո րոշվի 
ժողովրդավարական և ինստիտուցիոնալ բարե լավումներով: 

Այն պնդումը, որ ժողովրդավարական և ինստիտուցիոնալ գործոնների 
թերզարգաց վածությունը վերաճում է սոցիալ-տնտեսական զարգաց-
ման վճռորոշ խոչընդոտի, միշտ չէ, որ միանշանակ է ընդունվում: Հա-
կադարձ վում է, որ ակներև է՝ մինչև չվերացվի կոռուպցիան, չլավացվի 
մրցակցությունը, չբարելավվի դատաիրավական համակարգը, կշա րու-
նակենք դոփել տեղում: Այդ ամենը ճշմարիտ է, սակայն խնդիրը այն 
է, թե իրավիճակ փոխելու առումով ի՞նչ են հուշում գիտական հետա-
զոտությունները տվյալ ոլորտում: Ինչի՞ց պետք է սկսել և ի՞նչ ու ինչպե՞ս 
անել: Պատասխանը՝ մեկ պարզ օրինակով: Խնձորի՝ ծառից վայր ընկ-
նե լու պատճառը հայտնի է, բայց երբ այդ նույն խնձորը տեղադրում 
են օդա պարիկում, այն վեր է բարձրանում: Երկու դեպքում էլ կա գի-
տա կան բացատրություն: Մասնավորաբար, ինչ անել, որ գործընթացը 
կառավարվի: Երկրներում սահմանադրականաց ման գործ ըն թացները 
պահանջում են փոխ կապակցված բազմաբնույթ խնդիր ների համա տեղ 
(ցանցային) լուծումներ: Դրանք անհրաժեշտ է դիտար կել որոշակի ցուցիչ-
ների (ինդի կատորների) համախմբով, հա մաշ խար հային զարգացման 
օրինա չա փությունների վերադրմամբ: Առանց պատշաճ գիտական սպա-
սարկ ման ու հիմնավորման՝ չի կարելի ակնկա լել լուրջ արդյունքներ: Ի 
վերջո, պատ ճառահետևանքային կապերի հան գույցում պետք է բա ցա-
հայտվեն առաջընթացի խոչընդոտներն ու խթա նիչները, դրանց դիր քա-
վորումները և մշակվեն իրավատնտեսական կարգավորումների գործուն 
մեխանիզմներ:

Ընդունված տեսակետ է, որ երկրների բարեկեցությունը պայմա նա-
վորված է բազմաթիվ գործոններով, ինչպիսիք են աշխարհագրական 
դիրքը, կլիման, բնական և մարդկային ռեսուրսները, կրոնը, պատ մա-
կա  նորեն ձևավորված փոխհարաբերությունները հարևան երկրների 
հետ և այլն: Սակայն Դ. Աճեմօղլին և Ջ. Ռոբինսոնն ապացուցել են, որ 
երկրնե րի բարեկեցության մակարդակը ոչ միշտ է բացատրվում միայն 
այդ գործոններով: Նրանք ցույց տվեցին, որ երկրների ծաղկումն ու ան-
կումը առնվազն պայմանավորված են նաև ձևակարգված քաղաքական 
և տնտեսական ինստիտուտների որակով և կարողունակությամբ: Մեր 
կող մից իրականացված էմպիրիկ վեր լու ծությունների արդյունքում 
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ցույց է տրվել նաև, որ կարևոր նշանակություն կարող են ունենալ 
մարդկանց վարքագծային նախադրյալները, ինստիտուտ ների ընկա-
լու  մը, սահմանադրական ավանդույթ ներն ու սահմանադրական կայու-
նությունը:  

Այսպիսով, կարող ենք արձանագրել, որ սոցիալական և տնտեսական 
առաջընթաց կարող ենք երաշխավորել միայն սահմանադրականության 
դեֆիցիտի հնարավորինս կրճատմանը համընթաց: Պատրանքներից զերծ 
մնանք, որ իրավունքի գերակայության ու կայուն զարգացման, հակա-
կշիռների ու զսպող մեխանիզմների ցուցիչների բարելավումը կընթանա 
շատ արագ և կփոխվի մեր մտածողությունը: Հետևողական ու անշրջելի 
բարեփոխումները կնպաստեն արդարության հասնելուն և կոռուպցիան 
իսպառ արմատախիլ անելուն:

Վերը շարադրված հայեցակարգային ու ռազմավարական հարցա-
դրումների համա տեքստում նախանշենք երկարատև կայուն տնտեսական 
զարգացումն ապահովող որոշ առաջնահերթություններ, որոնք, անշուշտ, 
կնպաստեն սահմանադրականության մակարդակի բարձրացմանը:

1. Միաժամանակյա և փոխկապակցված բարեփոխումների իրա-
գործում քաղաքա կան ու տնտեսական ինստիտուտների կտրվածքով՝ 
սկսելով քաղաքացիների ամենօրյա շահերը սպասարկելուն միտ ված 
պետական ծառայությունների ոլորտից: Այդ բարեփոխումների ներկա-
պնակը ընդգրկուն է: Այն վերաբերելու է տնտեսությունում կառուցված-
քային փոփոխություններին (հատկապես իրական հատվածում), դատա-
կան համակարգին և այլն: 

2. Անցում հաստատված տնտեսակարգից իրական ազատական 
տնտեսակարգին: Որո՞նք են ակնկալիքներն այդ ասպարեզում: Նախ, 
հիմնովին պետք է փոխվեն իրական ազատական տնտեսական հարա բե-
րությունների մասին մեր ընկալումները: Այսօր առկա են այն բոլոր արա-
տա վոր սահմանափակումները, որոնց մասին ավելի քան երկու տաս-
նամյակ բարձրաձայնվել է: Իրական ազատական տնտեսակարգի մասին 
կառավարող էլիտայի պատկերացումներն ու ընկալումները պետք է 
խարսխվեն կատարյալին մոտ մրցակցության ձևավորման, ինչպես նաև 
մտածողության այնպիսի համա կարգերի վրա, որոնց պարագայում խորթ 
կլինի օրինազանցության որևէ դրսևորում և երկրի բյուջեից գողանալու՝ 
կոռուպ ցիայի երևույթը: Բոլորին պետք է հասու լինի, որ կոռուպցիան 
նույնն է, ինչ ծնողներից ու երեխաներից գողանալու անբացատրելի ու 
արգահատելի երևույթը:

3. Տնտեսության արդյունավետ կառավարման հաջորդ գերա կա-
յու թյունը որոշումների կայացման ու լուծումների կենսագործման 
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վերա  կազ  մակերպումն է բոլոր մակարդակներում ու ոլորտներում: 
Նորովի մոտեցում ները պետք է նպատակաուղղվեն կոռուպցիայի հնա -
րա վորության չեզոքացմանը: Եթե դրան ուղղված մտածողության հա-
մա կարգի փոփոխու թյունը երկարատև պրոցես է, կարևոր է առաջին 
քայլերի հարցում ճիշտ կողմնորոշումը, որը հետագա բարեհաջող 
ընթացքի նախապայման է: Մի բան պետք է հստակ ընդունենք, որ կար -
ճա ժամ կետ էֆեկտները երբեմն վերաճում են երկարաժամկետ կորուստ-
ների: Զարգացման տեսլականը պետք է կա ռուց վի հարաճուն ներ դրու-
մային հոսքերի վրա: Արդյունավետ տնտեսություն ունենալուն միտ-
ված որոշումների կայացման բոլոր ճանապարհները տանում են տարե-
կան մոտավորապես 2 մլրդ դոլարին համարժեք ներդրումային հոս քերի 
փնտրտուքին: Գիտելիքահենք կառավարումը նախևառաջ ուղղորդ ված 
պետք է լինի հանրային միջոցների յուրացման ամենատարբեր սողանցք   -
ների վերացմանը: Դրանցից ամենաէականը օրենքներում տեղ գտած 
տար ընթերցման հնարավորությունների բացառումն է: Ոչ արդյու նավետ 
բաշխման ու վերաբաշխման, անհարկի թույլտվությունների վրա կառուց-
ված կառուցակարգերն ու ընթացակարգերը պարարտ հող են ստեղծում 
միջոցների փոշիացման ու արդյունքների յուրացման հարցում, որը, միով 
բանիվ, հանգեցնում է անարդյունավետ տնտեսվարման: 

4. Կրթություն ստանալուց մինչև ձեռնարկատիրությամբ զբաղ-
վելու տնտեսական հնարավորությունների վերաբաշխում: Սոցիալ-
տնտեսական քաղաքականության ասպարե զում գոյություն ունեցող մոտե -
ցումների վերա իմաս տավորումն ու զարգացման ծրագրերում տնտեսա-
կան հնարա վորու թյունների ամրագրումը վերաբերում է պայմա նա-
գրային էկոնոմիկային: Դժվար չէ տեսնել, որ տնտեսությունն, ի վերջո, 
տնտեսվարող սուբյեկտների միջև պայմանագրերով ներկայացվող մի 
ամբողջական ցանց է, պայմանագրերի մի մեծ համախումբ: Շուկան, տվյալ 
պարագայում, ներկայացնում է մի իրավիճակ, որտեղ պայմանավորվում 
են: Ընդ որում, պայմանավորվում են ինչպես արդյունքի ստեղծման, 
այնպես էլ դրա բաշխման, վերաբաշխման (հարկման) տեղաբաշխման (այդ 
թվում՝ արտահանման), արտադրության ընդլայնման և ամենատարբեր 
հարցերում:

Տնտեսագետ կառավարողները (այդ թվում՝ մակրոմակարդակում) 
ուսում նա սիրելով այդ պայմանավորվածությունները, ձգտում են, որ առա-
վել բարե նպաստ պայմաններ ստեղծվեն այդ գործընթացի իրագործման 
համար: Դրա համար ստեղծվում են բավարար տնտեսաիրավական կար-
գա վորումներ ձեռ նարկությունների միջև, գործատու-աշխատող հարա -
բերություններում և այլն:
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Առաջադրված խնդրի համատեքստում կարևորվում է պայմանա-
գրերի լուծման կամ վիճարկման դատաիրավական ինստիտուտի, մաս-
նավորաբար, 2019թ. հունվարի 1-ից սնանկացման գործերով դա տա-
րանների կայացումը: Իսկ խնդիրը գերարդիական է: 2016թ. ՀՀ խոշոր 
և միջին առևտրային կազմակերպությունների պարտավորությունները 
գերա զանցում են 3 տրիլիոն դրամը: Փաստենք, որ 2017թ. դատարան 
դիմած սնանկության գործերի թիվը շուրջ 10 հազար է, որոնցից սնանկ է 
ճանաչվել 3171-ը:

5. Առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրների շարքում է անցումը 
թվային էկոնոմիկային: Համաշխարհային զարգացման միտում ները 
վկա յում են, որ տեղեկատվական ու հեռահաղորդակցության ծառա յու -
թյունների արտադրությունը կազմում է աշխարհի ՀՆԱ-ի շուրջ 7%-ը: 
Թվայնացումը միանգամայն բարձրացնում է ընկերությունների մրցու-
նա կությունը, օգնում է օպտիմալացնել ծախսերը, մեծացնել ակտիվ-
ների եկամտաբերությունը, օգնում՝ լավագույնս գնահատել սպառողների 
պահանջարկը: Տնտեսական բարե փոխումներին միտված վերոնշյալ 
հիմնաուղիները բնավ չեն ծածկում կառուց վածքային ու ինստիտուցիոնալ 
անհրաժեշտ փոփոխությունների ողջ տիրույթը: Եվ, ընդհանրապես, 
հա մակարգը հիմնովին փոխելու հնարա վո րությունները, որտեղ կա 
դրա անհրաժեշտությունը, միաժամանակ իրա կա նացնելը ռիսկային է: 
Վեր  ջինիս մեղմման ռիսկը ինստիտուցիոնալ տեսության մեջ հայտնի 
մոտեցմամբ՝ միջանկյալ ինստիտուտների կառուցումն է: Կարելի է բերել 
օրինակներ, որոնք ինքնուրույն քննարկման առարկա են:

Այսպիսով, արտաքին ուժերի շահերի սպասարկումից ձերբազատված 
քաղաքացիական հասարակության ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները 
և, վերջապես, տնտեսաիրավական կարգավորման ողջ զինանոցի գոր-
ծադրումը, որն ուղղված է սահմանադրականության մակարդակի բարձ-
րացմանը, կարող է իրական երաշխիք հանդիսանալ բարեկեցիկ ու հզոր 
Հայաստանի կերտման գործում:



«Անտարես» հրատարակչատուն
ՀՀ, Երևան 0009, Մաշտոցի պող. 50ա/1

Հեռ.՝ (+374 10) 58 10 59, 58 76 69
antares@antares.am

www.antares.am

Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՐԴԻ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ 
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
գիտագործնական խորհրդաժողով

Խմբագիր՝   Լուսյա Մեհրաբյան

Հրատ. խմբագիր՝  Արքմենիկ Նիկողոսյան
Տեխն. խմբագիր՝  Արարատ Թովմասյան
Սրբագրիչ՝  Արփի Անտոնյան
Էջադրումը՝  Նարինե Հովհաննիսյանի
Կազմը՝   Վիտալի Ասրիևի






