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ՀԵՂԻՆԱԿԻ ԿՈՂՄԻՑ 

Վերջին տասնամյակների ընթացքում պարբերաբար 

անդրադարձել եմ արդի հայ տնտեսագիտական մտքի 

կացությանը, փորձել «տեսություն» կոչված ակնարկների 

ձևով ուրվագծել կատարվող տեղաշարժերը։ Բնականա-

բար ժամանակի հոսքի մեջ փոխվել են նրանում կա-

տարվող արծարծումների շրջանակները։ Սկզբում ավելի 

շատ, այսպես կոչված, շուկայական տնտեսության «մուտքի» 

և շարժման ուղղության, ավելի ուշ վրիպումների ու եթե-

ների և, վերջապես, իրողությունների ու ինքնաճանաչման 

հարցերն էին։ Հազիվ թե գիտության որևէ այլ բնագա-

վառում այդքան հրապարակումներ կարելի է արձանա-

գրել, որքան տնտեսագիտության։ Դրանցում, կատարվող 

տարընթաց գործընթացները տեղադրվում են հին ու նոր 

տեսություններում, այդպես էլ չամբողջանալով որպես 

որոշակի համակարգ, մարելով հայացքների բազմազա-

նության ոլորտներում։ Ո՞րն է ճիշտը և ո՞րը սխալը, ո՞րն է 

ազգայինը և ո՞րը համաշխարհայինը, ո՞րն է ընդունելի և 

ո՞րը մերժելի հարցերի վերաբերյալ չձևավորվեցին ընդ-

հանուր դիտակետեր։ Որոնումները խճճված են ինչպես և 

սրանից երկու տասնամյակ առաջ։ Տնտեսական կյանքի 

արդի կացությունը, նոր տնտեսաձևերի ու գործառույթների 

ներհոսքը պայմանավորեցին բեկման շրջանին բնորոշ 

նոր թեմատիկ ոլորտների ուսումնասիրության անհրա-

ժեշտությունը, փորձելով հասարակության տնտեսական 

պահվածքը ընթերցել նորագույն ուղղությունների մեկ-

նություններում։ Սակայն տնտեսագիտական միտքը միշտ 

չէ որ ուղղություն է տալիս տնտեսական տեղաշարժերին, 

պայմանավորում նրանում կատարվող փոփոխությունները։ 
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Անցած ամբողջ ընթացքում, հայ տնտեսական գի-

տությունը կուտակել է հսկայական նյութ, որի մատենա-

գիտական ցանկը կարող է հասնել հազարավոր անուն-

ների։ Դրանք մենագրական ու կոլեկտիվ ուսումնասիրու-

թյուններ են, գիտական ժողովածուներում, ամսագրերում, 

պարբերական մամուլի այլևայլ հրատարակությունների 

էջերում տպագրված հոդվածներ, ուսումնական ձեռնարկ-

ներ։ Չեմ հավակնում անդրադառնալ բոլոր հրապարա-

կումներին և կատարել վերջավորված ընդհանրացում-

ներ։ Դրանք ներարձակ են տնտեսական երևույթների 

ճանաչողական ընդհանուր հոսքի մեջ։ 

Սույն մենագրությունում վերլուծվող նյութի ընտրու-

թյունը որոշակի պատկերացում է տալիս նորագույն 

շրջանի հայ տնտեսագիտական մտքի՝ այդ անհետազոտ 

ոլորտի դիտակետերի, նոր որոնումների, սահմանազա-

տումների ու շարժման ընթացքի վերաբերյալ։ Այն բաղ-

կացած է երկու գրքից։ 

Աշխատության մեջ այն նյութերը, որոնք լույս են տեսել 

ժամանակին, ներկայացվում են առանց փոփոխության։ 

Շարադրանքի ժամանակ պահպանվել է հարցերի 

վերաբերյալ հեղինակների մտքի ընթացքը, իսկ հաճախ 

էլ, ինչպես ասում է Ս.Սարինյանը, նրանց «մտակառույցը 

տրոհել այլ մեկնություններով»։ 

 

 

Ռ. Սարինյան 
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ՀԱՅ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄՏՔԻ 

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ 

Նոր շրջան 
 

Հայ տնտեսագիտական միտքը ծագել է հնագույն 

ժամանակներում։ Պարզ ու որոշ էին տնտեսության հիմ-

քերը։ Այդպիսին էին նաև դրանց մասին հայացքները։ 

Այնուամենայնիվ, ժամանակի տնտեսական ու սոցիալական 

կենցաղի, տնտեսությունը վարելու ձևերի վերաբերյալ 

կարելի է հանդիպել բազմաթիվ արժեքավոր դիտողու-

թյունների հայ պատմիչների և մատենագիրների աշխա-

տություններում։ Իսկ արդեն XVIII դարի վերջին քառորդում 

հնդկահայ լուսավորիչներ և ազգային-ազատագրական 

շարժման գաղափարախոսներ Շ.Շահամիրյանի, Մ.Բաղ-

րամյանի, Հ.Էմինի հրապարակումներում և հատկապես 

«Որոգայթ փառաց» տրակտատում, որը լինելով ապագա 

անկախ Հայաստանի օրենսգիրք սահմանադրությունը, 

հասարակական կյանքի ոլորտները կարգավորող շուրջ 

521 հոդվածներում, բացի պետության կառավարման 

սկզբունքներից, արծարծվում են նաև ազգային արտա-

դրության զարգացման, ապրանքների արտահանման ու 

ներմուծման, սեփականատիրական իրավունքների պաշտ-

պանության, հարկային քաղաքականության, դրամաշրջա-

նառության, վարձակալական և այլ հարցեր, որոնք հա-

րում էին մերկանտիլիզմի տնտեսական հայեցությանը։ 

XIX դարի 40-ական թվականներից սկսած եվրոպա-

կան քաղաքատնտեսության ազդեցությամբ հայ իրակա-

նության մեջ տնտեսագիտական ուսումնասիրությունները 

հարստացել են տնտեսական օրենքների և կատեգորիա-
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ների վերլուծություններով։ Այդ կարգի առաջին հոդված-

ները հրապարակվել են «Բազմավեպ» պարբերականում 

(Տ.Թնկրյան), իսկ 1949-ին լույս է տեսնում Նիկողայոս 

Զորայանի աշխատություններից գլխավորը՝ «Քաղաքական 

տնտեսության վրայ տեղեկություններ»-ը
1
։ Քաղաքատնտե-

սությունը նա դասում է կարևորագույն գիտությունների 

շարքում, որի գործնական նշանակությունը կապված է 

հասարակական հարստության արտադրության, բաշխման 

և սպառման օրենքների ճանաչողության հետ։ Տնտեսա-

կան գործունեության նպատակը քիչ աշխատանքով սե-

փական պահանջմունքների բավարարումն է, որին մեծա-

պես օգնում են աշխատանքի բաժանումը և առևտուրը, 

որոնք հատկապես մեծ չափերի են հասնում հասարա-

կության քաղաքակրթության շրջանում։ Առևտուրը կոչված 

է իրականացնելու մեծ ֆունկցիա, ինչպես փոխանակու-

թյան միջոցով անձնական շահի բավարարման, ի վերջո 

նաև «մարդկային ընդհանուր ազգի» օգտակարության 

առումներով՝ նպաստելով ազգերի միջև համերաշխության 

ու խաղաղության ստեղծմանը։ 

Աշխատանքը նա համարում է հասարակության 

հարստության և բարեկեցության աղբյուրը, որը սակայն 

հիմք չի տալիս ենթադրելու, որ նա եղել է արժեքի աշխա-

տանքային տեսության հետևորդը։ Նա նշում է, որ ելա-

կետ ունենալով այս կամ այն իրի վրա շատ աշխատանք 

ծախսելու փաստը, «...ասկե ոմանք սխալելով կարծեցին, 

որ բանի մը հարգը՝ իր վրա կատարած աշխատութունեն 

հառաջ եկած է։ Բայց սա սխալ կարծիք է...»
2
։ Զորայանն 

այս հարցում կարևոր նշանակություն է տալիս օգտակա-

րությանն ու հազվագյուտությանը։ Գնի ձևավորումը նա 

կապում է պահանջարկի և առաջարկի հետ։ 

Մասնավոր սեփականության քննադատությունը և 

հարուստների հարստությունը բաժանելու գաղափարը 
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համարելով «անիրավություն»՝ նրա կարծիքով տնտեսու-

թյան մեջ հարաբերությունները կառուցված են շահերի 

ներդաշնակության սկզբունքին համապատասխան, որի 

արդյունքում տեղի է ունենում հարստության «բնական» 

բաշխում։ Ձեռնարկատերերի և բանվորների փոխհարա-

բերությունը «իրավահավասարազոր» կողմերի առք ու 

վաճառքի ակտ է, ուստի օրենքի ուժով աշխատավարձի 

մաքսիմում կամ մինիմում սահմանել չի կարելի և պետք 

է թողնվի «բնականոն» ընթացքին՝ պահանջարկի և 

առաջարկի կարգավորմանը։ Զորայանն անդրադարձել է 

նաև այլ կատեգորիաների՝ կապիտալի, փողի, ռենտայի, 

հարկերի, պետության տնտեսական ֆունկցիաների, 

դրամաշրջանառության, առևտրական ընկերությունների, 

և այլ ներտնտեսական հարցերի քննությանը, որոնց վե-

րաբերյալ նրա հայացքները տեղադրվում են XIX դարի 

առաջին կեսի արևմտյան տնտեսագիտական դպրոցների 

առաջադրույթներում։ Նա առաջին հայ տնտեսագետն էր, 

որն, ըստ էության, քննության առարկա է դարձրել քաղա-

քատնտեսության հիմնական կատեգորիաները և, որպես 

ազատամտական ուղղության ներկայացուցիչ, դրվատել 

արևմտյան տնտեսաձևի սկզբունքները։ Տնտեսագիտու-

թյունը նրա լուսավորչական ծրագրի բաղկացուցիչներից էր։ 

XIX դարի 50-60-ական թվականներին տնտեսագի-

տական հարցերի վերաբերյալ ուշագրավ դիտողություն-

ներ ունեն Ստեփանոս Նազարյանը, Միքայել Նալբանդյանը, 

Ալեքսանդր Երիցյանը։ 

Ստեփանոս Նազարյանը՝ «Հյուսիսափայլ» ամսագրի 

հրատարակիչ խմբագիրը, չէր կիսում XIX դարի հասա-

րակահայեցության մեջ տեղ գտած այն մոտեցումները, 

թե հասարակության ազգային հարստությունն անհրաժեշտ 

է հավասարաչափ բաշխել նրա անդամների միջև։ Ավե-

լին՝ անհավասարության մեջ նա տեսնում էր ընդհանուր 
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առաջընթացը պայմանավորող մի ներքին զսպանակ, 

տնտեսական համակարգը կառավարող այնպիսի հատ-

կանիշների հիմքը, ինչպիսիք են մրցակցությունը, ձեռ-

ներեցությունը։ Անհավասարությունը «մի իմաստուն 

նախատեսություն» է, որը «յաջողություն է տալիս բոլոր 

հասարակության ժրաջանությանը, աշխատասիրությանը 

և վաստակասիրությանը»
3
, առաջ բերելով ձգտում դեպի 

վեր «մի տեղ մեքենայական զորություններ, մյուս տեղ 

իմացական»
4
։ Անհավասարության մեջ նա տեսնում է 

այնպիսի մի խթանիչ մեխանիզմ, որն ի վերջո պիտի 

հանգեցնի ընդհանուր հասարակական բարօրության և 

բարեկեցության, որքանով «հարստության շրջանառու-

թյամբ ամեն մի մարդ աշխատում է բոլորեցուն համար, և 

բոլորիքյան մինի համար»
5
։ Նազարյանը դրվատում է 

աշխատանքի կազմակերպման կոոպերատիվ սկզբունքը, 

կարևորում առևտրի ու արտադրության զարգացումը, 

հասարակության հավասարակշռությունը կապելով «միջին 

դասակարգերի» գոյության հետ։ 

1862-ին Փարիզում լույս է տեսնում Միքայել Նալ-

բանդյանի «Երկրագործությունը որպես ուղիղ ճանապարհ» 

աշխատությունը։ Այն զուտ տնտեսագիտական աշխա-

տություն չէր, սակայն նրանում տնտեսագիտական ար-

ծարծումները որոշակի հետաքրքրություն են ներկա-

յացնում հայ մտքի հետագա ընթացքի վրա նրա ունեցած 

ազդեցության առումով՝ ձևավորելով այն հասարակահա-

յեցությունը, որը հայ ազգի ուշադրությունը սևեռում էր 

տնտեսական հարցերի վրա. «Եթե ազգության ներքին և 

էական խորհուրդը չէ տնտեսական խնդիրը, անհիմն է 

այդ ազգությունը, սուտ է այդ ազգությունը և նա կկոր-

ծանվի։ Տնտեսական խնդիրն է այն զորությունը ... նա է 

այն միակ ու հաստատ ույժը, որ ազգի անձնավորության 

մեջ ներգործելով, հավասարակշիռ է պահում արտաքին 
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ուժերի ընդդեմ, որով և ազգությունը ապրում է»
6
։ Իսկ 

տնտեսական հարցի լուծումը նա կառուցում է ֆիզիո-

կրատների դոկտրինայի այն գաղափարի վրա, ըստ որի 

երկրի հարստության իրական աղբյուրը գյուղատնտեսու-

թյունն է։ Հողագործությունն ինքնին բավական չէ հասա-

րակության պահանջմունքների բավարարման համար, 

ուստի հասարակական աշխատանքն անհրաժեշտ է ռա-

ցիոնալացնել, այն ենթարկելով բազմաճյուղ արտադրու-

թյան փոխադարձ կապերի սկզբունքին։ Ազգը պետք է 

զբաղվի նաև վաճառականությամբ ու արդյունաբերու-

թյամբ, սակայն. «Հասարակ ժողովրդի համար ուղղակի 

և մնացած մասի համար անուղղակի, բայց և այնպես 

անհրաժեշտ, ինչպես ջուրը ձուկի համար, միակ աղբյուրը 

ապրուստի և հարստության է երկրագործությունը»
7
։ 

Վերջինս, լինելով բոլոր ճյուղերից ամենակայունը, միակն 

է, որ կառուցված է ամուր նյութական հիմքի վրա, և այդ 

ճյուղի միջոցով հնարավոր է դառնում նաև մյուս ճյուղերի՝ 

արդյունաբերության կամ առևտրի ոլորտների կառավա-

րումը, «Աշխատությունը առանց նյութի և առանց հիմքի 

հասարակաց վերաբերությամբ, չունի ուժը և զորությունը, 

ինչ որ ունի աշխատությունը, երբ նորա հետ զուգընթաց 

է նյութը, երբ այդ բոլորը հաստատած է հիմքի վրա»
8
։ 

Տնտեսության ճյուղային բաժանման համակարգում նա 

երկրագործությանը հատկացնում է այնպիսի տեղ, որից 

կախված է մյուս ճյուղերի և ոլորտների հավասարակշիռ 

վիճակը։ 

Հողը բնության տրվածքն է, հետևապես հասարա-

կությունն էլ պետք է տնօրինի նրանից ստացված «բնական 

եկամուտը»։ Երկրագործական արտադրության տնտե-

սաձևը Մ.Նալբանդյանի կարծիքով, առաջին հերթին իր 

հիմքում չպետք է ունենա մասնավոր սեփականության 

սկզբունքը։ Նա մերժում է միապետությունը, քննադա-
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տում պառլամենտարիզմը, հայկական միջավայրի համար 

ուղենշում տնտեսության կազմակերպման համայնավա-

րական սկզբունքը
9
, որպես տարողունակ տնտեսաձևի, 

որում մարդու համար անհրաժեշտ «կյանքի պայմանները» 

հնարավորություն կտան հասնելու հանրային ներդաշ-

նակության։ Նալբանդյանը հաղորդակից էր ժամանակի 

փիլիսոփայական և տնտեսական ուսմունքներին և մա-

տերիալիզմի դիտակետից մերժում էր իդեալիզմի վերա-

ցականությունը, ասելով, թե. «Մտահայաց փիլիսոփայու-

թյունը արժեք չունի մեր օրերում։ Այն փիլիսոփայու-

թյունը, որ անմիջապես չի բխում մարդկային կյանքից...։ 

Մարդն է փիլիսոփայության և հեղինակը, և առարկան»։ 

Նալբանդյանը «ազգային գաղափարախոսության 

հարցերը դիտեց համամարդկային մտավոր հայտնու-

թյունների լույսի ներքո և որպես մտածող ուղենիշ եղավ 

ազգային ազատամիտ մտավորականության հետագա 

սերունդների համար» (Ս.Սարինյան)։ 

XIX դարի 60-ական թվականներին Անդրկովկասի 

տնտեսական կյանքում տիրապետողն առևտրական կա-

պիտալն էր. ահա թե ինչու հայ տնտեսագետների ուսում-

նասիրություններում կարևորվում էին փողի և շրջանա-

ռության ոլորտի հարցերը։ Դրանք առավել ուշագրավ են 

ներկայանում Ալեքսանդր Երիցյանի ուսումնասիրություն-

ներում։ Նա 1866-67թթ. Գ.Տեր-Ալեքսանդրյանի հետ հրա-

տարակել է «Վաճառական» շաբաթաթերթը։ Թերթի ան-

վանումն ինքնին բնորոշում է նրա հիմնադիրների 

սոցիալ-տնտեսական հայեցության բովանդակությունը։  

Երիցյանը նրանում վերլուծություններով հանդես է 

եկել դրամաշրջանառության, փողի և վարկի նշանակու-

թյան, բանկերի դերի, առևտրական քաղաքականության 

և այլ հարցերի շուրջ։ Նա հետևում էր ոչ միայն երկրա-

մասի, այլև եվրոպական երկրների տնտեսական կյանքի 
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փոփոխություններին։ Հայտնի է, որ 1860-ական թվական-

ներին համաշխարհային տնտեսագիտական միտքը իր 

առաջին ընդհանրացումներն էր կատարում տնտեսական 

ճգնաժամերի երևույթի վերաբերյալ։ Նա թղթադրամը 

համարում է փողի «կատարյալ ձևը», գտնելով, որ կգա 

ժամանակ, երբ «ոսկին և արծաթը բոլորովին էլ չի 

գործարկվիլ փողի պես»՝ հանգելով ազնիվ մետաղների 

շրջանառությունը այլ միջոցներով փոխարինելու գաղա-

փարին
10

։ Փողը տնտեսական ակտիվության անհրաժեշտ 

պայմանն է, հետևապես նրա առատությունը տնտեսու-

թյան զարգացման բանալին է։ Սակայն, եթե թղթադրամը 

թողարկվում է ոչ թե տնտեսության իրական պահանջ-

մունքներին համապատասխան, այլ պետության պարտ-

քերը մարելու և բյուջեի ճեղքվածքը փակելու համար, 

ծայր է առնում ինֆլյացիան, որը հաճախ կործանարար 

հետևանք է ունենում տնտեսության համար։ Եվ նա 

ճգնաժամերի պատճառը համարում է փողի քանակի և 

ապրանքների քանակի միջև անհամապատասխանու-

թյունը, ըստ որում, կապված «անբնական» հիմքերի վրա 

դրված բանկերի գործունեության հետ։ Բանկային համա-

կարգի արևմտյան տարբերակը, որտեղ գործունեության 

նպատակը միայն սեփական շահն է, Երիցյանի համար 

ներկայանում է անընդունելի, առաջարկելով ստեղծել մեկ 

հասարակական կենտրոնական բանկ, որը կկենտրոնացներ 

ամբողջ «առևտրական գործունեությունը» և կկարգա-

վորեր «տոմսակների և թղթադրամների գործածության 

ուղիղ ընթացքը»
11

։ Իսկ վերջինս, ըստ Երիցյանի տեսու-

թյան, կարող է իրականացվել, եթե բանկերը սկսեն թո-

ղարկել չփոխարկվող տոմսակներ (բանկնոտներ), որոնք 

ապահովված կլինեն ոչ թե ոսկով ու արծաթով, այլ մուր-

հակներով, «որոնց վրա նշանակված լինի քանակությունը 

ապրանքների գներով»։ Նա փաստորեն բանկերին վերա-
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գրում է տնտեսական պարբերաշրջանների նկատմամբ 

հսկողական գործառույթ։ Ավելի ուշ նրա դիտողություն-

ները մրցակցության՝ արդյունաբերության ու առևտրի 

համար ունեցած նշանակության, արտադրության կա-

տարելագործման և առաջավոր մեթոդների ներդրման, 

երկրամասի վրա եվրոպական կապիտալի բարերար 

ազդեցության, բնական գիտությունների կարևորության 

որպես առաջընթացի խթանի և այլ հարցերի վերաբերյալ 

ընդհանրություններ են հայտաբերում ազատամտական 

հոսանքի հայեցության հետ։ 

XIX դարի 70-ական թվականներից հայկական կյան-

քում սկսվում է տնտեսական ու սոցիալական զարգաց-

ման մի աննախադեպ պատմաշրջան։ Սկիզբ է առնում 

հայ հասարակական զարգացման կապիտալիստական 

շրջափուլը։ «Ստրկության ազատությունը և վերջն էլ դա-

տական վերանորոգությունը, գյուղական ինքնավարու-

թյունը, նորամուտ լուսավորությունը, երկաթուղի, հեռա-

գիր և այլն, մին մինի ետևից հանկարծ գալով՝ շլացրին 

ժողովրդին, մի հանկարծական փոփոխություն ձգեցին 

նրա նիստ ու կացի և վարք ու բարքի մեջ։ Ժողովուրդն 

այնպես փոխվեց մի տասն տարվա մեջ, որքան փոխված 

չէր հարյուրավոր տարիների ընթացքում»
12

։ XIX դարի 

երկրորդ կիսաշրջանն այսպես է բնութագրել հայ ան-

վանի գրող Ղազարոս Աղայանը։ 

Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման գործըն-

թացը, որը վաղուց սկսվել էր Ռուսաստանում և Անդր-

կովկասում, ճորտատիրության վերացումը, օտար կապի-

տալների մուտքը երկրամաս ստեղծել էին այն բոլոր 

նախադրյալները, որոնք անհրաժեշտ էին արդեն զար-

գացող կապիտալիստական հարաբերությունների համար։ 

Աշխուժացող առևտրական կապիտալն ընդարձակում էր 

ապրանքադրամական հարաբերությունների շրջանակ-
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ները, նպաստելով նահապետական գյուղի քայքայման 

գործընթացին։ Ծնվում էին նոր արտադրողական ուժեր։ 

Արտադրության մեքենայական տնտեսաձևը թափան-

ցում էր ամենատարբեր ճյուղերը՝ դուրս մղելով հնամենի 

եղանակները։ Ձևավորվում էր հայկական արդյունաբերա-

կան բուրժուազիան։ Հին արտադրաձևերը շարունակում 

էին «վիճարկել» իրենց գոյության իրավունքը, տնտեսու-

թյան կազմակերպման հարցերի վերաբերյալ ձևավոր-

վում էր նոր հայացք։ Հասարակական կյանքի սոցիալ-

տնտեսական տեղաշարժերը կարիք ունեին վերլուծու-

թյան և իմաստավորման։ Հասարակական մտքի առաջ 

ծառացել էր սոցիալ-տնտեսական զարգացման հեռա-

նկարների հարցը, տնտեսագիտական միտքը ստորաբա-

ժանելով տարբեր հոսանքների, որոնք մի ուրույն համա-

պատասխանություն ունեին հասարակական հոսանքնե-

րի սոցիալ բովանդակության հետ
13

։ Իսկ այն տարընթաց 

էր հասարակական մտայնության համար։ Այս իմաստով 

որոշակի են տարբերվում տնտեսական զարգացման այն 

ուղեգծումները, որ առաջադրում էին XIX դարի 70-90-

ական թվականների հայ տնտեսագիտական մտքի ազա-

տամտական, ազգային պահպանողական և նարոդնիկա-

կան հոսանքները, առանձին մտայնության շրջանակներում 

միասնական ու որոշակի, բայց էապես հակասական, գա-

ղափարական փոխազդեցությունների, ներհակություն-

ների և տարընթաց միտումների մեջ
14

։ 
 

*  * 

* 
 

Գրիգոր Արծրունին հայ այն մտավորականներից էր, 

որն իբրև նոր դասակարգի գաղափարախոս ըմբռնեց սո-

ցիալ-տնտեսական կատարվող տեղաշարժերի պատմական 

իմաստն ու ելնելով նոր զարգացող հասարակարգի առա-

ջադրած խնդիրներից իր «մտրակող» ուղղությամբ պա-
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տերազմ հայտարարեց «հին կարգ ու կանոնների», հին 

հասարակության հաստատությունների ու դրանց համա-

պատասխան գաղափարախոսության դեմ։ «Մշակը» անդր-

կովկասյան առաջընթացը սերտորեն կապում էր նոր 

տնտեսակարգի հետ, զարգացման եվրոպական ուղին 

համարելով բնական ուղի։ Եվ արդեն թերթի առաջին 

համարի «Երեկ, Այսօր և Էգուց» առաջնորդող հոդվա-

ծում, աշխատանքն իր ամենաընդհանուր հասկացությամբ 

բնութագրվեց որպես լուսավորության և առաջադիմու-

թյան հիմքը. 

«Երեկ մենք կտակարանային ազգ էինք  

Այսօր մենք ազգասերներ ենք  

Էգուց մենք պետք է աշխատողներ դառնանք»
15

։ 

Աշխատանքի, որպես «ժամանակակից քաղաքա-

կրթության ամենազորեղ, հիմնական, կենդանացնող 

տարրի»
16

, Գ.Արծրունու դրվատանքը միանգամայն հա-

մահնչուն էր նոր տնտեսակարգի զարգացման վերելքին 

և բխում էր այդ զարգացման պահանջներից։ Իսկ սա 

թելադրում էր «ինքնաճանաչում» և «ինքնաքննություն», 

հասարակական երևույթները «տնտեսական կետից»
17

 

վերլուծելու անհրաժեշտություն։ «Քարոզիչների դարն 

անցավ», կյանքը գործնականություն է պահանջում 

խարսխված ժամանակակից հասարակական կազմա-

կերպության հիմնական սկզբունքների՝ անհատական 

զարգացման, աշխատանքի և հավասարության վրա
18

։ 

Գ.Արծրունու և «Մշակի» լիբերալ մտայնությունը, 

որը հաստատեց կապիտալիստական հարաբերություն-

ների պատմական անհրաժեշտությունը, միաժամանակ 

ուղենիշ դարձավ Ավետիք Արասխանյանի և նրա 

«Մուրճի» համար՝
19

 ջանալով Անդրկովկասի տնտեսա-

կան զարգացումը ուղղել դեպի խոշոր արդյունաբերու-

թյունը՝ վերջինիս հետ կապելով ազգի առաջադիմության 
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և «լուսավորության» հեռանկարը։ «Ինչիցն է, որ մեր հա-

սարակական կյանքը խղճուկ է։ Այն պատճառով, կասեմ 

ես,– գրում է Արասխանյանը,– որ աշխատանքի կենտրոն-

ներ մենք շատ քիչ ունենք։ Աշխատանքի կենտրոններ դա 

նշանակում է կյանքի կենտրոններ։ Թիֆլիս և Բաքու... 

միակը, իսկ Երևան, Ալեքսանդրապոլ, Գանձակ, Շուշի, 

Շամախի, Հին Նախիջևան, Նուխի, Կարս ... սրանք մեռած 

են։ Եվրոպականությունը իր աշխատանքի նոր ձևերով, 

ուրեմն իր կյանքի նոր պահանջներով այստեղ դեռ մուտք 

չի գործած։ Հապա ինչպես կարող են նոքա փայլել իրանց 

կենդանությունով... արդյունաբերության եղանակները 

կատարելագործել - ահա միակ կենդանի միջոցը կյանքի 

ուժգնությունը կրկնապատկելու համար, ահա միակ 

միջոցը, որով հասարակական արթուն կյանքի համար 

պարարտ և բերրի հող կպատրաստվի։ Դորա՝ տնտեսա-

կան կյանքի այդ կերպարանափոխության հետ կապված 

են մեր լուսավորության շահերը առհասարակ»
20

։  

Որքանով Անդրկովկասի տնտեսական փոխակեր-

պությունը կյանքի պատմական թելադրանքն էր, նրանք 

պահանջում էին կատարելագործվել զարգացման այդ 

նոր աստիճանի, ժամանակի ոգուն համապատասխան, 

աջակցելով ազգի առաջադիմությանը։ Իսկ ժամանակի 

ոգին «նոր հայության ոգին է», որը պիտի առաջադիմու-

թյուն բերի ազգի թե՛ տնտեսական, և թե՛ հոգևոր կյան-

քում։ 

Եթե հասարակական հարաբերությունների փոխա-

կերպությունը հետևանք էր մի կողմից ներքին զարգաց-

ման, ապա մյուս կողմից այն պայմանավորված էր ար-

տաքին հանգամանքներով։ Հատկապես մեծ նշանակու-

թյուն ունեցավ ճորտատիրական հարաբերությունների 

վերացումը Ռուսաստանում, որը ազդակ հանդիսանալով 

երկրի կապիտալիստական փոխակերպությանը, տնտե-
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սական լուրջ հետևանքներ էր ունենում նաև ծայրամա-

սերի ժողովուրդների կյանքում։ 

Երկրամասի տնտեսական արագ զարգացմանը 

մեծապես խթանեց նաև եվրոպական կապիտալի հոսքը 

Անդրկովկաս։ Արդեն 1870-ական թվականներից սկսած 

Բաքվի նավթային արդյունաբերության մեջ տիրապե-

տում էին ֆրանսիական, անգլիական, շվեդական, հատ-

կապես Ռոտշիլդի և Նոբելի կապիտալները։ Երկրամասի 

պղնձի հանքերը շահագործում էին գերմանական «Սիմենս» 

ընկերությունը և ֆրանսիական կապիտալները, երկա-

թուղային տրանսպորտում իշխող դիրք ունեին անգլիա-

կան և բելգիական կապիտալները և այլն։ Ա.Արասխան-

յանը նկատում է, որ կապիտալ արտահանող երկրները 

սեփական հարկի տակ ներդրած կապիտալներից չստա-

նալով ցանկացած տոկոսը «սովորական օգուտներով», 

այն արտահանում են տնտեսապես թույլ զարգացած 

երկրներ, ուր շահը ավելի մեծ է. «Երբ հայրենիքում հույս 

չկա այլևս շահագործելու ունեցած կապիտալը, դիմում 

են արտահանության, որոնում են դրսում նոր շուկաներ, 

որով և հայրենիքում ապրանքի գների ցածրանալուն դեմ 

են առնում։ Իսկ եթե բանվորի վարձն է բարձրանում, 

դորա դեմը առնում են նոր մեքենաներով և կամ որոնում 

են ավելի էժան աշխատավոր ուժեր (կանայք և երեխաներ՝ 

փոխանակ հասակավոր մարդկանց)։ Եթե այդ էլ այլևս չի 

օգնում, ձգտում են ետ գցած կապիտալը մասամբ արտա-

սահմանում շահագործել, ուր ավելի քիչ կապիտալ կա, 

իսկ շահը մեծ է»
21

։ Ինքնին հասկանալի է, թե ինչու 

արտասահմանյան կապիտալը մուտք է գործում նաև 

Անդրկովկաս, տիրելով «կուսական երկրի» հարստու-

թյուններին։ Օտար կապիտալների մուտքի հանդեպ XIX 

դարի երկրորդ կեսի հայ հասարակական միտքը ուներ 

հակասական վերաբերմունք։ Եթե լիբերալ և լիբերալ-
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պահպանողական ուղղությունների ներկայացուցիչները 

այդ երևույթի բարերար ազդեցությունն ընդունում էին 

չափավոր սահմաններում, ապա ազգային պահպանողա-

կանությունն ընդհանրապես բացասաբար էր վերաբերվում 

դրան։ 

Գ.Արծրունին արտասահմանյան կապիտալը հատ-

կապես կարևոր էր համարում երկրամասի արտադրո-

ղական ուժերի զարգացման համար։ Մի փուլում, երբ 

երկրամասում ոչ կապիտալներ կան, ոչ էլ «ձեռնարկող 

ոգի, օտար կապիտալների մուտքը կսովորեցնի կիրառել 

արտադրության նոր ձևեր, իրացնել արդյունաբերության 

նոր և կատարելագործված եղանակներ, անցնելով «մի 

սիստեմական դպրոցի միջով և պատրաստվելով ապա-

գայում ընդունակ լինելու անկախ և ինքնուրույն գործու-

նեության»
22

, և վերջապես, ինչպես լրացնում է Ա.Արծրու-

նին, բարելավելու աշխատողների դրությունը և արմա-

տավորելու աշխատանքի կապիտալիստական դաստիա-

րակության սկզբունքները։ Ա.Արասխանյանը նույնպես 

շեշտում էր օտար կապիտալի երկակի նշանակությունը, 

թե այն մի կողմից նպաստում է երկրամասի տնտեսա-

կան զարգացմանը, բայց մյուս կողմից խոչընդոտում է 

հայրենական կապիտալի ինքնուրույն զարգացմանը։ 

Հենց այս առումով էր Գ.Արծրունին օտար կապիտալի 

բարերար ազդեցությունը ընդունելի համարում մինչև մի 

որոշ սահման, որից հետո տնտեսական առաքելության 

ֆունկցիան վերագրում է տեղական կապիտալին։ 

Հաշվի առնելով տեղական կապիտալի հնարավո-

րությունները, Ա.Արասխանյանը մեծ նշանակություն էր 

տալիս հայկական տարրի տնտեսական ուժին, որն ուներ 

բավական դրամական կուտակումներ և կարող էր ստանձ-

նել երկրամասի արդյունաբերական զարգացման ֆունկ-

ցիան ու մրցակցել օտարերկրյա կապիտալիստների հետ. 
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«Տեղացին և գլխավորապես, իհարկե, հայը, որպես երևում 

է չի ընկճվելու անգլիական դրամից և ոչ էլ թույլ է տալու, 

որ անգլիացին անվերջ հոսեցնե իր ոսկիները դեպի Բա-

քու և սրա հրապարակի տեր դառնա, իսկ դրա համար 

հարկավոր է դրսի շուկաները չհպատակեցնել ոչ միայն 

օտարին, այլև այս ու այն մասնավոր, բայց զորեղ մարդու 

կամ սինդիկատի, պետք է, որ բոլոր արդյունաբերողները 

իրենք լինեն նաև տերերը դրսի շուկաների, ուստի... 

պետք է միություն (սոյուզ) կազմեն, որովհետև նավթի 

վաճառումը պահանջում է զորեղ կազմակերպություն, 

որի համար հատ-հատ անձնավորությունների ուժը չի 

պատիլ»
23

։ 

Արդյունաբերության վերելքի ժամանակաշրջանում 

«ազատ տնտեսական ձեռներեցության» սկզբունքը դիտ-

վում էր իբրև մի կարևոր գործոն տնտեսության զար-

գացման համար։ «Ընդհանուր աշխարհայեցողության 

թեորիան» Ա.Արասխանյանի կարծիքով արդեն ենթա-

դրում էր ազատ մրցակցության սկզբունքը, որը հենց իր 

մեջ թաքցնում էր տնտեսական առաջադիմության 

խթանը։ Այդ տեսությունը, որը բխում էր կապիտալիզմի 

զարգացման պահանջներից, կոչված էր «աշխարհը զար-

մացնելու համար, թե ինչ հրաշքներ կարելի է գործել 

կապիտալի ուժով, երբ սա գործում է առանց որևէ 

սանձի»
24

։ Իսկ Գ.Արծրունուն մրցակցության սկզբունքը 

ներկայանում է որպես «քաղաքակիրթ, ինքնաճանաչո-

ղության բարձր աստիճանի հասած հասարակության» 

հիմնական սկզբունքներից մեկը
25

։ Ինչպես տեսնում ենք 

երկրամասի թույլ զարգացումը կապվում էր եվրոպական 

իմաստով ազատ մրցակցության բացակայության հետ։ 

Սակայն, ի տարբերություն Գ.Արծրունու, Ա.Արասխան-

յանը ազատ մրցակցության սկզբունքը չի հանգեցնում 

բացարձակության և նկատում է նրա երկակի բնույթը։ 
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Եթե մի կողմից այն խթանում է տնտեսական առաջա-

դիմությանը, ապա մյուս կողմից հանդես է գալիս որպես 

զարգացման խոչընդոտ։ Տնտեսագետը պնդում է, որ 

տեխնիկայի կատարելագործումը իր սահմաններն ունի, 

նայած թե այն ինչպիսի շահույթ կբերի կապիտալիստին. 

«Չպետք է կարծել, թե ազատ մրցումը, անպայման, դեպի 

տեխնիկայի կատարելագործության է տանում։ Ստորին 

աստիճանի տեխնիկայի դրությունից, երբ բանվորի վարձը 

ցածր է, և գործը քիչ կապիտալ է պահանջում, երբեմն 

ավելի շահ է ստացվում, քան կատարելագործված տեխ-

նիկայով, ուր որ օրավարձը բարձր էր։ Ահա թե ինչու այլ 

երկրներում, ուր թեև ազատ մրցումը կա, բայց օրա-

վարձն ստոր է, ամեն տեսակ մեքենաներ և տեխնիկա-

կան կատարելագործություններ գործի չեն դնում»
26

։ 

Ա.Արասխանյանի գործունեությունը համընկնում է 

երկրամասի զարգացման այն փուլին, երբ անցում էր 

կատարվում ազատ մրցակցությունից մոնոպոլիաներին։ 

«Մրցումից առաջանում է կարտել, մոնոպոլ», որոնք իրենց 

ձեռքում կենտրոնացնելով արդյունքի արտադրության ու 

վաճառահանության մեծ մասը, սահմանում են «մոնոպոլ 

գներ», որոշակի իմաստով սահմանափակելով ազատ 

մրցակցությունը
27

։ 

XIX դարի վերջում արտադրության համակենտրո-

նացման գործընթաց է սկսվում նաև Անդրկովկասում և 

առաջին հերթին նավթարդյունաբերության մեջ, ուր կա-

պիտալ ներդրումները հասնում էին մեծ չափերի։ Ա.Արաս-

խանյանը տվյալներ է բերում, որ չնայած 80-90-ական 

թվականներին Բաքվում նավթ արտադրող գործարան-

ների թիվը կրճատվել է, բայց ավելացել է արտադրանքի 

քանակությունը
28

։ Եթե «Մուրճի» տեսաբաններից Գ.Վար-

դանյանն այն համարում էր մրցակցային պայքարում 

մանր ու միջակ ձեռնարկությունների քայքայման, արտա-
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դրողական ուժերի զարգացման հետևանք, ապա Վ.Փա-

փազյանը այդ երևույթը դիտում էր որպես ընդհանուր 

օրինաչափության դրսևորում։ Անդրադառնալով Անգլիայի 

տնտեսական կյանքի վերլուծությանը, նա նկատում է 

երկու տիպի ինդուստրիայի առկայությունը խոշոր անհա-

տական և ասոցիացիոն, ուր միշտ էլ մանրը կուլ է գնում 

մեծին և դա բացատրվում է «մի շատ տարրական բնա-

կան երևույթի հիման վրա,– այն, որ մեծ մարմինները 

միշտ քաշում են դեպի իրանց փոքրերին, մեծ ուժերի 

առջև փոքրիկ ուժերը կորցնում են իրանց նշանակու-

թյունը։ Տնտեսական կյանքը ևս ենթարկված է բնական 

մեզ հայտնի կամ դեռևս անհայտ բնական որոշ օրենք-

ների»։ Թեև տնտեսագետների մի որոշակի «շկոլա» 

նախապատվություն է տալիս «փոքրիկ ինդուստրիային», 

բայց «օրենքը կատարվում է, կենտրոնացումը լինում է, և 

մեծ կապիտալները կլանում են բոլոր փոքրիկներին բնա-

կան օրենքով»
29

։ 

XIX դարի վերջին քառորդը երկրամասի համար բնո-

րոշ էր արտադրողական ուժերի արագ զարգացմամբ։ 

Անհատական կապիտալներն իրենց չափերով սահմանա-

փակ էին և չէին բավականացնում լայն մասշտաբներով 

արտադրողական ձեռնարկումներին։ Նոր գործարանների 

կառուցումը, արտադրության նորագույն տեխնիկայի կի-

րառումը պահանջում էին մեծ կապիտալներ։ Առաջացել 

էր անհատական կապիտալների, որպես ավելի մեծ 

տնտեսական ուժի, միավորման օբյեկտիվ անհրաժեշ-

տություն։ «Մշակը» առաջարկում էր հենց այդ ձևով էլ 

լուծել հակասությունը։ Գ.Արծրունին գտնում է, որ հա-

սարակության առաջադիմության աստիճանը բնորոշվում 

է ընկերությունների զարգացման աստիճանով. «Քանի 

քաղաքակրթվում է, զարգանում է, լուսավորվում է մի 

հասարակություն, այնքան նա ավելի և ավելի սկսում է 
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ըմբռնել ընկերական ոգու, ընկերակցական ուժի օգտավե-

տությունը»
30

։ Իսկ Ա.Արասխանյանը ազգային վերածննդի 

կարևոր պայմաններից մեկն էր համարում ընկերական 

ոգու դաստիարակությունը
31

։ Մինչդեռ անդրկովկասյան 

դրամատերը «ընկերությունից միշտ փախչում է»
32

։ Իսկ 

այն շատ կարևոր է երկրամասի տնտեսական զարգաց-

ման համար։ 

Երկրամասի արդյունաբերական զարգացման հեռա-

նկարը, ինքնաբերաբար ասպարեզ է բերում առևտրա-

կան կապիտալի տնտեսական և հասարակական դերի 

գնահատման հարցը, որը 70-ական թվականներից սկսած 

զբաղեցնում էր հայ հասարակական միտքը։ Առևտրա-

կան կապիտալը պատմականորեն նախորդել է արդյու-

նաբերական կապիտալին։ Այն զբաղված էր միայն շրջա-

նառության ոլորտում և նրա ֆունկցիան էր մանր ապ-

րանքարտադրողների արտադրած արդյունքների իրա-

ցումը։ Բազմիցս ընդգծվում էր առևտրական կապիտալը 

արդյունաբերականի փոխակերպվելու և ըստ այդմ, հա-

սարակության մեջ վաճառական դասի տնտեսական նոր 

ֆունկցիայի անհրաժեշտությունը։ Եկել է մանրավաճա-

ռությունը թողնելու և հումքի վերամշակման սեփական 

գործարաններ հիմնելու ժամանակը, որը Գ.Արծրունու 

կարծիքով հնարավորություն կտար օտար կապիտալ-

ների հետ մրցապայքարում երկրամասի ազգային կապի-

տալներին ինքնահաստատվելու
33

։ «Մշակի» խմբագիրը 

փառաբանում էր տնտեսական ձեռներեցությունը։ Նրա 

համոզմամբ այն ազգերը, որոնց մեջ իշխում է առևտրական 

դասակարգը, «մարմնով թուլամորթ են լինում, ուղեղով 

անշարժ և քնած դրության մեջ»
34

։ 

Այսպիսով` տնտեսական առաջընթացի և հարստու-

թյան գործում վճռական դեր էր հատկացվում արտադրո-

ղական ուժերի զարգացմանը։ Գ.Արծրունին գտնում է, որ 



 23 

 

արտադրության առկա պայմաններում երկիրը «ոչինչ չի 

արդյունաբերում, բայց սպառում է», իսկ դա տանում է 

դեպի նրա աղքատացումը։ Արտասահմանյան ապրանք-

ները տիրում են ներքին շուկային, որի հետևանքով «մեր 

փողը հոսում է արտասահման», գործարաններ ենք հիմ-

նում, իսկ հանքերը օրինակելի կերպով չենք բովագոր-

ծում», ուրեմն պետք է զարկ տալ «հում նյութերի արդյու-

նահանությանը»
35

։ Վերոհիշյալ տեսակետն է հայտնում 

նաև Ա.Արծրունին։ Նրա կարծիքով Անդրկովկասի տնտե-

սական կյանքը գտնվում է մի ինչ-որ նախապատրաստա-

կան շրջանում, և այդ վիճակը փոխելու համար անհրա-

ժեշտ է նախ հում նյութերն արդյունահանել, պայմաններ 

ստեղծել տեղական արդյունաբերության համար, իսկ 

այնուհետև հիմնել գործարաններ
36

։ 

Արտադրության զանազան ճյուղերի զարգացումը 

հանդիսանում է արտաքին առևտրի ընդլայնման միջոց։ 

Ուստի նոր պայմաններում առևտրական դասը պետք է 

ստանձնի նոր տնտեսական ու հասարակական ֆունկցիա՝ 

գործելով «ժամանակի նշանին» համապատասխան
37

։ 

Հենց այս առումով էլ Ա.Արասխանյանը ցույց տալով 

առևտրական դասի անցած պատմական ուղին, նշում էր, 

որ եթե «վաճառականական դասակարգը» հասարակա-

կան կյանքի զարգացման առանձին շրջաններում եղել է 

«տոն տվողը», ապա ներկա պայմաններում, երբ ազգի 

առջև ծառացած են «բարձր խնդիրներ», նա այդ ֆունկ-

ցիան կատարել չի կարող։ Տնտեսական կյանքի զարգա-

ցումը հենց այն դրդապատճառն է, որը տեղի է տալիս 

ուժերի հարաբերակցության փոփոխությանը և օրինաչափ 

դարձնում առևտրական կապիտալը արդյունաբերականի 

փոխակերպվելու անհրաժեշտությունը
38

։ 

Հետամուտ լինելով հայրենական արդյունաբերության 

զարգացմանը, ազատամտական տնտեսագետները անդրա-
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դարձել էին նաև տնտեսական քաղաքականության հար-

ցերին. «Երկիրն այն ժամանակ հարուստ է համարվում,– 

գրել է Գ.Արծրունին,– երբ նա ավելի արտահանում է, 

քան ներմուծում։ Մինչև այժմ մենք մեծ մասամբ ուրիշ 

երկրներից էինք ներմուծում ապրանքներ..., ուրեմն մեզ 

մոտ ապրանք էր գալիս, իսկ մեզանից փողը դուրս էր 

գնում»
39

։ Գուցե և այս ձևակերպումը ինչ-որ տեղ հիշեց-

նում է մանուֆակտուրային շրջանի մերկանտիլիստներին, 

որոնք արտադրության զարգացման միջոց էին համարում 

առևտրի ընդլայնման և հարստացման համար։ Սակայն 

հեղինակը միանգամայն իրավացի նշել է, որ առևտրական 

ակտիվ հաշվեկշիռը, վերջին հաշվով, երկրի տնտեսական 

դրությունը բնութագրող ցուցանիշ է և բնութագրում է 

արտաքին շուկաներից տվյալ երկրի կախվածության 

աստիճանը։ 

Մինչև XIX դարի 70-ական թվականները Ռուսաս-

տանի արդյունաբերությունը ապահովված չէր արտա-

սահմանյան մրցակցությունից և, ըստ էության, ցածր 

մաքսերը ենթադրում էին արտաքին առևտրում ազատ 

քաղաքականություն։ 70-ական թվականներից ռուսական 

պետությունը սկսեց ձեռնարկել մի շարք մաքսային 

միջոցառումներ, որոնք նպատակ ունեին հովանավորելու 

հայրենական արդյունաբերության զարգացումը։ Իսկ հա-

ճախ բարձր մաքսերից տուժում են միայն սպառողները. 

«Տեղական արդյունաբերության այս կամ այն ճյուղի 

զարգացման համար ժողովուրդը վերցնում է իր վրա 

հայտնի զոհողություն...մինչև որ արդյունագործությունը 

արմատներ գցի երկրի մեջ... գործարանատերերը ոչ միայն 

ընտելանան այդ գործին, այլև էժանացնեն արդյունաբե-

րությունը»
40

։  

Հայրենական արդյունաբերության հովանավորումն 

ակնկալող մաքսերի բարձրացման հետևանքով գների 
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բարձրացումը մեծ եկամուտներ էր բերում արդյունաբե-

րողներին, հաճախ կորցնելով իր խթանիչ դերը արտա-

դրության կատարելագործման բնագավառում. «Տեղական 

գործարանատերը հույսը կապելով մաքսերի օգնության 

հետ, չի մտցնում բոլոր այն կատարելագործությունները, 

որ անհրաժեշտ են, չի մտցնում տնտեսության իր գործի 

մեջ և շատ մեծ տոկոս շահ է հաշվում իր օգտին, չմտա-

ծելով ապրանքների էժանության մասին։ Անցնում են 

տարիներ, և փոխանակ տեղական արդյունագործության 

հաստատ զարգացման, մենք տեսնում ենք արհեստա-

կան մի դրություն, որ պահպանվում է արհեստական մի-

ջոցներով»
41

։  

Մի բան ակներև է, որ լիբերալ տեսաբանները հայ-

րենական խոշոր արդյունաբերության զարգացումը հան-

գեցնում են տնտեսական մի քաղաքականության, որը 

կոչված է ապահովելու «ինքնապաշտպանությունն» ու 

ինքնուրույնությունը։ Հասկանալի է, թե ինչու Ա.Արաս-

խանյանը 1883թ. իր կարդացած դասախոսություններում, 

անդրադառնալով միջազգային առևտրի հարցերի քննու-

թյանը ու մանրամասն վերլուծելով տնտեսական քաղա-

քականության գրեթե բոլոր ուղղությունները, հատուկ 

ուշադրություն է դարձնում գերմանական տնտեսագետ 

Ֆրիդրիխ Լիստի «Քաղաքատնտեսության ազգային սիս-

տեմ» աշխատությանը
42

։ Իսկ Ֆ.Լիստի «սիստեմը» նպա-

տակ էր հետամտում, հակառակ անգլիական ֆրիտրիդե-

րականների (Ա.Սմիթ, Դ.Ռիկարդո), պրոտեկցիոնիստական 

քաղաքականության միջոցով խրախուսել խոշոր արդյու-

նաբերության զարգացումը և ուղի հարթել ազգային կա-

պիտալի տնտեսական ու քաղաքական տիրապետության 

համար։ 

Ի դեպ, Ա.Արասխանյանը Ռուսաստանի տնտեսական 

կյանքի արագ զարգացումը 60-ական թվականներից 
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հետո մի կողմից կապում էր ճորտատիրական հարաբե-

րությունների վերացման, մյուս կողմից՝ տնտեսական 

ճիշտ քաղաքականության հետ
43

։ 

Հովանավորչության դրվատանքը լիբերալ տնտեսա-

գետների կողմից բխում էր Ռուսաստանի տնտեսական 

զարգացման շահերից։ Այդպիսին էր նաև ռուսական 

շատ տնտեսագետների պահանջը։ Դ.Ի.Մենդելեևը հենց 

այդ դիրքերից էր, իր “Толковый тариф” աշխատության 

մեջ, հակառակ ազատ առևտրի կողմնակիցների (Վեր-

նադսկի, Գորլով, Բունգե), Ռուսաստանի համար կարևո-

րում «ռացիոնալ պրոտեկցիոնիզմի ճշմարիտ հիմքերի 

ընդունումը»
44

։ 

 Ինչ խոսք, տարբեր երկրների աշխարհագրական-

տնտեսական ինքնուրույնության հասկացությունը, Ստե-

փան Գուլիշամբարովի կարծիքով, ունի հարաբերական 

իմաստ, և տարբեր երկրների մերձեցումը դարձել է օբյեկ-

տիվ և անխուսափելի, որն ավելի պետք է ուժեղանա, 

տանելով ժողովուրդների տնտեսական միավորմանը և 

որ այդ ընդհանուր միության մեջ յուրաքանչյուր ժողովրդի 

ազգային քաղաքական դերը ուղիղ համեմատական 

կլինի ընդհանուր համաշխարհային տնտեսությանը նրա 

մասնակցության մեջ
45

։ Այնուամենայնիվ, նրա կարծիքով, 

Ռուսաստանի խոշոր արդյունաբերության զարգացումը 

կախված էր այն հովանավորող տարիֆամաքսային քա-

ղաքականությունից
46

։ 

Մեզ է հասել Արասխանյանի «Ազգային տնտեսու-

թյան քաղաքականություն» հոդվածը, թվագրված 1893-ին, 

որը գրաքննության արգելման պատճառով չի տպագրվել։ 

Այն սկսվում է հետևյալ տողերով.  

«Ազգային տնտեսություն։ Չի՞ թվում ձեզ արդյո՞ք, 

որ դա մի ինչ-որ չլսված խոսք է հայերենում»։ Մենք լսել 

ենք ազգային լեզու, ազգային գրականություն, ազգային 
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եկեղեցի, մենք այդ խոսքերը շատ ենք լսել, բայց չենք լսել 

ազգային տնտեսություն։  

Դա բացատրվում է շատ պարզ կերպով։ Մենք չենք 

ունեցել ազգային տնտեսության մի քաղաքականություն, 

գոնե՝ ոչ գիտակցորեն»
47

։  

Չի կարելի ասել, թե մինչ այդ հայ ազգային գաղա-

փարախոսությունն անտեսում էր տնտեսական կյանքի 

կացութաձևը, որն իր յուրահատկությունն էր մտցնում 

հարցի ընդհանուր դրվածքում։ Նահապետական տնտե-

սաձևը մեծ շառավիղներ չէր ակնկալում։ Շ.Շահամիր-

յանի խումբն իր տնտեսական ծրագրի հիմքում ելնում էր 

առևտրական դասի՝ մերկանտիլիզմի տեսական պոստու-

լատներից, հայ վաճառականության բարգավաճման 

շեշտն էր ակնկալում Մխիթարյանների, ինչպես նաև, քիչ 

ավելի լայն կտրվածքով Նիկողայոս Զորոյանի տնտեսա-

կան գաղափարախոսությունը, իսկ Մ.Նալբանդյանն ազգի 

տնտեսական ու մշակութային վերածնունդը կապում էր 

գլխավորապես երկրագործական արտադրության զար-

գացման հետ։ Սակայն, Արասխանյանը հարցը բարձրաց-

նում է տեսական մեկնության աստիճանի, որտեղ տնտե-

սական քաղաքականությունը դառնում է ազգային տնտե-

սության մեջ կատարվող ընթացքները կառավարող լծակ։ 

«Հաստատ է, որ մի ազգի գոյությունը, նորա ուժը՝ արտա-

քին ամեն տեսակ չարիքներին ընդդիմանալու համար, 

նորա զարգացումը, նորա ապագան մեծապես կախված 

է այն ուղղությունից, որ ստացել է նորա տնտեսական 

կյանքը, այն հիմքից, որի վրա նա կառուցել է իր տնտե-

սական կյանքի շինությունը։  

Իսկ դա մեծ խնդիր է, ինքն իրեն թողած մի ժողո-

վուրդ կարող է այնպիսի տնտեսական ճանապարհներով 

ընթանալ, որ ոչ մի կերպ հաշտելի չեն լինի ազգի, բարո-

յական, մտավոր և առհասարակ առողջ կյանքի և իդեալ-
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ների հետ։ Պետք է, որ մի ազգ ունենա ոչ միայն տնտե-

սական կյանք առհասարակ, այլ պետք է, որ մի ազգ 

ունենա իր տնտեսական կազմը, որը մի օրգանական 

առողջ ամբողջություն ներկայացներ։  

Ուղղություն ենք պահանջում մենք ազգային տնտե-

սության մեջ»
48

։ 

Ակներև է, որ տնտեսագիտական մտքի առաջ դրվում 

էր ազգային տնտեսության առաջընթացի որոշակի քաղա-

քականության հետագա ուղղության մշակման խնդիրը։ 

Եվ դա բոլորովին էլ պատահական չէր։ Ընդհանրապես 

տնտեսական զարգացման պատմությունը և տնտեսա-

գիտական հայացքների պատմությունը միասնական ըն-

թացք են, որոնք գտնվում են ֆունկցիոնալ կապի մեջ։ 

Նահապետական տնտեսաձևը պարզ ու որոշ էր արտա-

դրության, փոխանակության և սպառման հիմքերով, 

պարզ ու որոշ էին նաև դրանց վերաբերյալ հայացքները։ 

Պետք էր տնտեսական հարաբերությունների մի որոշ 

խտացում, տնտեսական կառուցվածքի ներքին կապերի 

մի որոշ մակարդակ, որը պարտադրեր ճանաչողական 

նոր աստիճաններից ոչ միայն իմաստավորելու կատար-

վող փոփոխությունները, այլև ուղղություն տալու այդ 

փոփոխություններին։ Իսկ ինչ կետերում պիտի փնտրել 

տնտեսական քաղաքականության խնդիրը. «Պատմական 

այլևայլ հանգամանքների շնորհիվ մի որևէ ազգի տնտե-

սական գործունեությունը կարող է ստանալ հատկապես 

այդ ազգի համար աննպաստ ուղղություն, և երբ այդ 

ազգի շահերը պաշտպանելու օրգաններ չկան, երբ ազգի 

տնտեսությունը որբացած դրության մեջ է, այդ դրության 

մեջ ընկած ազգի անդամները հակվում են դեպի համաշ-

խարհային շրջմոլիկությունը, կամ զուտ եսական շահադի-

տությունը, առանց որևէ բարոյական կապի որևէ մարդ-

կային համայնքի հետ։ Հարստահարող որդին հենց այն 
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ժամանակ է իր ամենամեծ զարգացմանը հասնում, երբ 

տնտեսությունը զրկվում է բարոյական հիմունքներից, իսկ 

բարոյական կապեր հաստատելու զորեղագույն միջոց-

ներից մեկն է՝ մարդուս մեջ զարգացնել նորա կապված 

լինելու զգացմունքը մի մեծ մարդկային համայնքի հետ, 

իսկ ազգ ասած բանը հենց այդ համայնքներից խոշորա-

գույնն է, ի մի ձուլված ազնվագույն զգացմունքներով ու 

գաղափարներով, թե անցյալով, թե ներկայով, թե ապա-

գայով։  

Մտցնել մի ժողովրդի տնտեսական գործունեության 

մեջ գաղափարական տարր, այդ գաղափարը հիմնել ազ-

գային ընդհանուր կուլտուրական շահերի վրա, ահա թե 

ինչ պիտի լինի ազգային տնտեսության քաղաքականու-

թյունը»
49

։  

Ինչպես ակներև է, Ա.Արասխանյանը տնտեսական 

գաղափարաբանությունը դիտում է ազգային զարթոնքի, 

նրա ինքնագիտակցության ազգային, գաղափարաբանու-

թյան կարևոր հատկանիշը։ Անցյալ դարավերջին Անդր-

կովկասում գոյություն ունեցող վարչատարածքային բա-

ժանումը, հայկական դրամատիրական խավի գործու-

նեությունը բուն Հայաստանի սահմաններից դուրս լուրջ 

խոչընդոտներ էին հարուցում ազգային միասնական տնտե-

սական քաղաքականության համար։ Այնուամենայնիվ, 

Ա.Արասխանյանի կարծիքով հայ ազգի քաղաքակրթական 

տրվածքը պարտադրում է տնտեսական քաղաքականու-

թյան մշակում, որպես ազգային գոյության և նրա ինքնու-

րույնության երաշխիքի. «Հայոց նման մի ազգ, որ ունի իր 

կուլտուրան առհասարակ, պետք է ունենա նաև իր 

տնտեսական քաղաքականությունը։  

Ոչ մի ազգ չի կարող հարատև գոյություն ունենալ և 

կուլտուրական ու քաղաքակրթական դերերի ձեռնա-

մուխ լինել, առանց ամուր տնտեսական հիմքի։ Նայած, 
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թե մի ազգի տնտեսական կյանքը ինչ ուղղություն է 

ստանում, դորանով շատ զգալի կերպով որոշվում է նորա 

ոգու ուղղությունը, ապա իր դրոշմն է դնում այդ ազգի 

կյանքի և ձգտումների վրա և ոչ միայն տնտեսական, այլ 

ոգեկան, բարոյական ու քաղաքական կյանքի ու ձգտում-

ների վրա։ Մի անհող ժողովուրդ այլ բան է ներկայաց-

նում, հողով ապահովը՝ այլ, մի բան է ներկայացնում մի 

երկիր խոշոր կալվածատերերով, այլ բան՝ երբ նա 

բռնված է մանր սեփականատերերից... այլ բան է, երբ մի 

ազգի տնտեսությունը անլուծելի կերպով շղթայված է մի 

այլացեղ կամ այլազգի ժողովրդի տնտեսության հետ, այլ 

է, երբ, ազգը մի անկախ կամ իր մեջ ամփոփված տնտե-

սական կյանք է վարում։ Այլ է նաև, երբ մի ազգի տնտե-

սականը ենթարկված է մի այլ ազգի շահերին, և այլ է, 

երբ ազգը ինքն է տնօրինում իր տնտեսական վիճակը»
50

։  

Ավետիք Արասխանյանի դիտողությունները համաշ-

խարհային փորձից քաղված դասեր են ազգային տնտե-

սության վերաբերյալ արված այսօրվա համար, որոնք 

կատարվող հասարակական վերափոխությունների ու 

նորոգությունների բովանդակության մեջ հայտնաբերում 

են արդիական նշանակություն։ 
 

*  * 

* 
 

Հայ հասարակական միտքը մի առանձին ուշադրու-

թյուն էր դարձնում Անդրկովկասի ագրարային հարաբե-

րությունների քննությանը, անդրադառնալով նախառե-

ֆորմյան և ետռեֆորմյան շրջանների հողատիրության և 

հողօգտագործման հարցերին։ «Մշակը» հողային հարցի 

կարգավորումը համարում էր մի կարևոր միջոց ազգի 

տնտեսական առաջընթացի համար։ Այս առումով էլ պա-

տահական չէր թերթի վրա «հողի փիլիսոփայության» 

ազդեցությունը։ Գ.Արծրունին գրում էր, թե «Ամեն ազգի 
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գոյության հիմքը հողն է։ Ուրեմն ամեն ազգի հասա-

րակական գլխավոր ուժը երկրագործությունն է։ Մի ազգ, 

որ հետզհետե կորցնում է իր երկրագործական դասը, նա 

անհետանալու է որպես ազգություն աշխարհի երեսից»
51

։ 

Իսկ Ա.Արասխանյանը հողային խնդիրը համարում է 

քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական զարգացման 

դժվար լուծելի հանգույցներից ամենակարևորը, որն 

իբրև «սոցիալական բոլոր խնդիրներից» առավել բարդ 

ու կնճռոտ հարց միշտ էլ ծառացել է մարդկության առջև՝ 

հասարակության զարգացման բոլոր էտապներում, իսկ 

առավել սրությամբ՝ կապիտալիստական հասարակար-

գին անցման ժամանակաշրջանում, երբ հասարակու-

թյան հերթափոխության հետ ծնունդ առան նոր հողային 

օրենքներ։ Հասարակական ամեն մի հաստատություն 

ձևավորվում է հողային խնդրի վերանայումից, և մարդ-

կության զարգացման անցած ուղին կմնար մութ ու 

անհասկանալի առանց հողային հարցի հստակ իմացու-

թյան, հետևապես այստեղ ևս պետք է «բացել հողային 

խնդրի ուսումնասիրության էրան»
52

։  

Տվյալ դեպքում խոսքը վերաբերում է կապիտալիս-

տական փոխակերպության տնտեսական հետևանքների 

ազդեցությանը։ Գյուղը կանգնում էր կապիտալիստական 

զարգացման ուղու վրա։ Քայքայվում էր գյուղական հա-

մայնքը, վերանում էին ավատական հին հարաբերու-

թյունները։ Դեռևս 1840-ական թվականներից ավելանում 

էր գյուղացիների պահանջարկը փողի նկատմամբ կապված 

պետական գյուղացիներից գանձվող մթերային բահրան 

դրամականով փոխարինելու հետ։ Այս, հարկերի հետա-

գա ավելացումը, սակավահողությունն ու գյուղացիական 

ապրանքների իրացման սահմանափակ հնարավորու-

թյունները ստեղծեցին բարենպաստ պայմաններ վաշ-

խառուական կապիտալի աշխուժացման համար, որն 
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ուղեկցվեց գյուղացիության շահագործման, նրա տնտե-

սական քայքայման ու տարագնացության ուժեղացմամբ։ 

Ահա թե ինչու հետռևֆորմյան շրջանի գյուղացիության 

տնտեսական վիճակի հետազոտողներին հատկապես 

զբաղեցնում էին վաշխառուական կապիտալի և տարա-

գնացության հարցերը։ Առաջադրվում էին գյուղատնտե-

սության զարգացման ու սոցիալական ներհակություն-

ները մեղմելու բազմաթիվ միջոցներ։ Մի դեպքում գյուղի 

վերելքի հիմնական պայման էր համարվում արտադրա-

կան կոոպերացիաների ստեղծումը, մի այլ դեպքում՝ վար-

կային հաստատությունների, որոնք հնարավորություն 

կտային գնելու նոր հողեր և վերացնելու սակավահողու-

թյունը, մի երրորդ կարծիք գյուղացիությանը կոչ էր անում 

«ինքնօգնության», մի չորրորդ դեպքում պահանջում էին 

հողը դնել անմիջական արտադրողի տրամադրության 

տակ
53

։ Որոշակի պատմական առաքելություն էր վե-

րագրվում մտավորականության գործունեությանը, որը 

պետք է որոշեր երկրի, հատկապես գյուղատնտեսության 

զարգացման ուղին։ «Ամբոխի խորշերը մտնելու» և հա-

սարակության զարգացման դրդապատճառները ուսում-

նասիրելու պահանջը՝ «իջնել մտավոր սանդուղքների 

վերին աստիճաններից դեպի ստորին աստիճանները՝ 

ժողովրդական կյանքի հետ հաղորդակցվելու համար, որ 

հետո նույն ժողովրդի օգնությամբ կրկին վեր բարձ-

րանա» թելադրված էր նարոդնիկների, այդ «համակրելի 

ուղղության»
54

 միտումներով։ Հայտնի է, որ ըստ նարոդ-

նիկների, մտավորականությունն իր պատմական առաքե-

լությունը Ռուսաստանում պետք է կատարեր գյուղական 

համայնքի պահպանության պայմաններում, որպես ռու-

սական կյանքի յուրահատուկ կառուցվածքի բնորոշ ձևի։ 

Եվ չնայած ետռեֆորմյան շրջանի համայնքը դեռ որոշ 

չափով շարունակում էր ապրել իր ներքին կյանքով, բայց 
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կապիտալիզմի զարգացման հետևանքով քայքայվում էր 

այն, վերանում էին նրան բնորոշ հարաբերությունները։ 

Այդ իսկ պատճառով նարոդնիկների առաջադրած գյու-

ղական համայնքի պատմական հեռանկարը բնավ էլ չէր 

գրավում լիբերալ տեսաբաններին։ Ավելի շուտ փորձ էր 

արվում եվրոպական երկրների տնտեսական համակար-

գերի գյուղի վերակառուցման ռեֆորմատորական միջո-

ցառումները և նարոդնիկական գաղափարախոսությունը 

տեղադրել մեկ քառակուսու մեջ։ Հենց սոցիալ-ռեֆոր-

միզմի զուգահեռներում էլ Ա.Արասխանյանը նարոդնիկ-

ների պրակտիկ միջոցառումների տեսական ակունքները 

փնտրում էր եվրոպական տնտեսական համակարգերում, 

եզրակացնելով, որ այսպիսով «եվրոպական հոսանքը 

միջոց գտավ Ռուսիայի միջոցով իր ալիքները ծփել նաև 

Անդրկովկասի եզրերը և դրանով իսկ Անդրկովկասի 

հողային խնդիրը կապել ընդհանուր եվրոպական պատ-

մության հետ»
55

։ 

Գյուղի տնտեսական փոխակերպությունը, իբրև 

հետևանք, առաջ բերեց սոցիալական մի նոր երևույթ՝ 

տարագնացությունը։ Գյուղական վերնախավի ձեռքում 

հողերի կենտրոնացման, վարձակալական հարաբերու-

թյունների ուժեղացման հետևանքով, գյուղացիության մի 

հսկայական մասը, զրկվելով արտադրության միջոցներից, 

աշխատուժի համապատասխան կիրառում չգտնելով, 

դիմում է տարագնացության, աշխատանքի ու ապրուստի 

միջոցներ փնտրելու երկրամասի արդյունաբերական 

կենտրոններում կամ նրա սահմաններից դուրս։ Հայտնի 

է, որ Գ.Արծրունին բացասական վերաբերմունք ուներ 

այս իրողության հանդեպ։ Նա, տարագնացությունը չան-

ջատելով երկրամասի տնտեսական զարգացումից, առա-

ջարկում էր բոլոր հնարավոր միջոցներով խափանել 

գյուղից քաղաք բնակչության հոսքը, որն իբր ենթադրում 
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է ազգի կազմալուծում. «Եվ նա (գյուղացիությունը-Ռ.Ս.) 

անդադար և անդադար գաղթում է քաղաքները, թողնելով 

ապարդյուն երկրագործական պարապմունքը, հաշտվելով 

մի անբնական հրեշավոր զգացմունքի հետ, ընտանիքի և 

հայրենիքի հավիտենական կորուստը»
56

։ Արասխանյանն, 

ընդհակառակը, այն կարծիքին էր, որ ամեն մի երկիր, որն 

ապրում է զարգացած տնտեսական կյանքով, տարագնա-

ցությունը պետք է դիտվի իբրև բնապատմական երևույթ. 

«Կարելի բա՞ն է, որ մի երկրում, ուր գոյություն ունի երկ-

րագործություն, խաշնարածություն, առևտուր, արհեստ-

ներ, ուսում, և առհասարակ այն բոլորը, ինչ իր հետ կարող 

է բերել շատ թե քիչ բարձր կուլտուրական կյանքը, որ մի 

այդպիսի երկրում՝ հարկավորություն չզգացվի շատերի 

կողմից իրենց համայնքից հեռանալ ... այդ անհնար է։ 

Պանդխտությունը, իբր երևույթ, մի անհրաժեշտություն է»
57

։ 

Դարեր ի վեր ճորտատիրական իրավունքը աշխատավոր 

դասակարգին կցել էր հողին, զրկել տեղափոխության 

իրավունքից, բայց նոր հարաբերությունները որոշ իմաս-

տով արտոնում էին անձի «սոցիալական ազատության» 

իրավունքը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա տա-

րագնացությունն ունի ուրույն դրդապատճառներ, որոն-

ցից գլխավորը սակավահողությունն է, որը համայնքի 

որոշ մասին դարձնում է ավելորդ։ Վերջինս հարաբերական 

բնույթ ունի, և չէին լինի «այն մի քանի տասնյակ հազար 

պանդուխտները», եթե գյուղատնտեսությունը զարգացած 

լիներ, եթե զարգացած լիներ այգեգործությունը, եթե լի-

նեին ջրանցքներ, ու փոխվեր հողերի մշակման սիստեմը, 

եթե գյուղացիներին «նոր հողեր» բաժանվեր։ Իսկ թե 

ինչպե՞ս իրականացնել այդ, Ա.Արասխանյանը պատաս-

խանը որոնում էր ֆերմերական տնտեսություններ ստեղ-

ծելու մեջ. «Այդ հանգամանքը ցույց է տալիս մի բան. նախ, 

որ ֆերմերական տնտեսությունը մեր երկրում մեծապես 
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արժանի է խրախուսանքի և երկրորդ, որ գյուղատնտե-

սական առաջադիմությունը մեր երկրում պետք է սպասել 

ոչ թե միջոցներից, որոնք գործում են օտար երկրներում, 

որովհետև սա ևս հաստատ իրողություն է, որ այդ օտար 

երկրներում տնտես կալվածատերն ու ֆերմերը կենդանի 

օրինակ են գյուղական բազմության համար։ Ֆերմը, 

այսինքն՝ ֆերմերի կալվածքը և տնտեսությունը, կատար-

յալ դպրոց է գյուղացու համար»
58

։ Տնտեսագետը հակ-

ված էր չափավոր ֆերմերական տնտեսությունների 

կազմակերպմանը, որ ստանա «այն տիպը և ծավալը, որ 

գա օգնության գլխավոր նպատակին հասնելու համար»
59

։ 

Տարագնացության ուժեղացման պատճառներից էր 

նաև վաշխառությունը։ XIX դարի վերջին Հայաստանում 

վաշխառուական կապիտալը մեծ աշխուժացում էր ապ-

րում և ուներ գործունեության լայն ասպարեզ, որը որոշ 

առումով պայմանավորված էր կապիտալի պակա-

սությամբ, ընդհանրապես։ Այնպիսի մի ժամանակաշրջա-

նում, երբ արդյունաբերական կապիտալը տիրապետող 

էր դարձել երկրի տնտեսական կյանքում, վաշխառուա-

կան կապիտալը արագացնում էր տնտեսության կապի-

տալիստական ձևերի առաջացումը, մի կողմից ոչնչացնելով 

սեփականության հին ձևերը, մյուս կողմից ստեղծելով 

ազատ աշխատուժ։ Գյուղացին, ընկնելով մեծաքանակ 

պարտքերի տակ, այլ ելք չէր գտնում, քան «փող, լույս, 

կրթություն» որոնելու հույսով տեղափոխվել երկրամասի 

քաղաքները։ 

Ա.Արասխանյանը նշում է տարագնացության մի այլ 

շարժառիթ ևս՝ ազգաբնակչության բնական աճը, որոնց 

արդեն չեն կարող զբաղեցնել համայնքին անհրաժեշտ 

աշխատանքային սահմանափակ հնարավորությունները. 

«Ուժերի ավելորդությունը, պետք է նկատվի որպես 

պանդխտության օրգանական պատճառ, մի պատճառ, 
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որը բխում է գործի քչությունից համեմատած մի համայնքի 

աշխատավոր անձերի թվի հետ, մի հարաբերություն, որը 

առաջանում է տնտեսական զարգացման՝ ուրեմն քաղա-

քակրթության մի կողմից, իսկ մյուս կողմից ազգաբնակ-

չության աճման, ուրեմն բնության ուժերի անհավասա-

րությունից»
60

։ 

Բացատրելով տարագնացության բնապատմական 

անհրաժեշտությունը, Ա.Արասխանյանին մտահոգում էր 

մի հանգամանք. «Մեր մեծ հոգսը պետք է այն լինի, որ 

պանդխտությունը չտարածվի մեր երկրի սահմաններից 

դուրս և որքան կարելի է կենտրոնան մեր մեջ եղած քա-

ղաքներում, իսկ դորան կարելի է հասնել միմիայն զար-

գացնելով մեր գործարանական արդյունաբերությունը»
61

։ 

Սա ելնում էր ազգի պահպանության նրա հայեցությու-

նից, որը եզրեր էր որոնում այն փիլիսոփայության հետ, 

որպես թե գյուղական դասակարգն է երկրի տնտեսական 

դրության բարելավման և, ամենաընդհանուր հասկացու-

թյամբ, ազգի բարոյական հավասարակշռության հիմքը։ 
 

*  * 

* 
 

Սոցիալ-տնտեսական զարգացումը առանձնապես 

սուր բնույթ տվեց հասարակական հոսանքների գաղա-

փարական դիրքորոշմանը։ Այդ իրողությունն առավել 

բացահայտ դարձավ Գ.Արծրունու «Մշակի» հայտնու-

թյամբ։ Տնտեսական ու մտավոր նորոգություն ակնկալող 

«մտրակողական», «ինքնաքննական» նրա ուղղությունն 

այնքան որոշակի էր, որ առաջադրեց գաղափարական 

այլ հոսանքների՝ մասնավորապես ազգային պահպանո-

ղական հոսանքի ձևավորման անհրաժեշտությունը և 

փաստորեն պայմանավորեց «Մեղու Հայաստանի»-ի 

վերածնունդը։ Եթե «մշակականները» առաջին գծի վրա 

էին դնում տնտեսական վերափոխումների անհրաժեշ-
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տությունը, ապա մեղվականների ելակետը դեռևս 1860-

ական թվականներից սկսած հանգում է լուսավորվելու 

պահանջին, ակնկալելով տնտեսական առաջընթացի մի 

դանդաղ գործընթաց
62

։ 

Հայ տնտեսագիտական մտքի պատմաբանները ոչ 

միայն չէին առանձնացնում ազգային պահպանողական 

հոսանքի ինքնությունը, որը ներկայացնում էին Պետրոս 

Սիմոնյանի «Մեղու Հայաստանի», Սպանդար Սպանդա-

րանի «Նոր-Դար» և Աբգար Հովհաննիսյանի «Արձագանք» 

պարբերականները, այլև տարբերություններ չէին նշմա-

րում հասարակական զարգացման ուղիների վերաբերյալ 

ազատամտականների հետ ունեցած նրանց ծրագրերում։ 

Մինչդեռ տարբերություններն այդ հոսանքների միջև 

սկիզբ են առնում հենց այդ կետից։ 

Խ.Գուլանյանը, զուգահեռ անցկացնելով ազա-

տամտական և ազգային-պահպանողական հոսանքների 

միջև, տալիս է մի շատ պարզունակ բնորոշում, թե իբր 

«Մեղու Հայաստանին» և «Նոր-Դարը» վախենում էին, 

չլինի, թե հայերը կորցնեն իրենց նախնիներից ժառան-

գած հին հարաբերությունները։ Դրանով արդեն բնորոշ-

վում էր այդ պարբերականների կոնսերվատիվությունը
63

։ 

Նման բացատրությունը, որն ի դեպ հատուկ է նաև այլ 

հեղինակների, հաճախ դառնում է վերլուծությունների 

մեկնակետ, փակուղի ստեղծելով այդ հոսանքի գիտական 

բացատրության համար։ 

Այս տեսակետից հատկապես ուշագրավ է «Հայ նոր 

գրականության» երրորդ (1964) և չորրորդ (1972) հա-

տորներում Ս.Սարինյանի ներածականները, որոնցում 

XIX դարի երկրորդ կեսի հայ հասարակական հոսանք-

ների հարցը քննության է ենթարկվում նոր դիտակետե-

րից, առաջադրվում նոր պարբերացումներ, ընդլայնվում 

խնդրի գիտական շրջանակների վերաբերյալ պատկերա-
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ցումները, առաջադրելով նոր հիմնախնդիրներ նաև հայ 

տնտեսագիտական մտքի առջև։ 

XIX դարի 80-ական թվականների վերջերին կապի-

տալիստական հարաբերությունների զարգացումն Անդր-

կովկասում արդեն դարձել էր իրական փաստ։ Հասարա-

կության զարգացման ուղիների հարցը այլևս այնպիսի 

սուր բանավեճերի առիթ չէր տալիս, ինչպիսին առկա էր 

«Մշակի» հայտնության ժամանակաշրջանում։ Հասարա-

կական հոսանքներն ապրում էին որոշակի էվոլյուցիա։ 

«Մշակը» կորցրել էր իր նախկին փայլը՝ 80-ական թվա-

կանների վերջերից առաջատարի դերը զիջելով «Մուրճին», 

որի տեսաբանները տնտեսական զարգացման հարցերը 

քննարկում էին տեսական ավելի խոր ու համակողմանի 

իմացությամբ։ «Մեղու Հայաստանին», որը թեև վերա-

ծնունդ ապրեց, իր դիրքերը հանձնել էր «Նոր-Դարին», 

որն ավելի լավ էր գիտակցում կյանքի իրական ընթացքը։ 

Սակայն ազգային-պահպանողական այս նոր օրգանը 

կապիտալիզմի զարգացման ջատագով չէր, և դա հասկա-

նալի է։ «Նոր-Դարի» տեսաբանների համոզմամբ կապի-

տալիզմի սուր հակասությունները տրոհում էին ազգի 

բարոյական միասնությունը։ 

Ինչպես արդեն նկատել ենք, ազատամտական հո-

սանքն ազգի զարգացումը կապում էր «նյութական 

հարստության» մեծացման հետ, որի հիմքում ընկած էր 

«աշխատանքի փիլիսոփայությունը»։ «Մենք սովոր ենք,–

գրել է «Մշակը»,–ամեն մի պատմական, հասարակական 

երևույթ՝ տնտեսական կետից քննել»
64

։ Այս իմաստով նա 

ըմբռնում էր գաղափարական ու բարոյական երևույթ-

ների կախումը «տնտեսական հարաբերությունների» ելա-

կետային հիմքից, պնդելով, թե «մի ազգի տնտեսական 

կյանքից է կախված նրա մտավոր ու բարոյական կացու-

թյունը»
65

։ 
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Ազգային պահպանողականներն առաջադրում էին 

հակառակ բանաձև, թե «երկրի տնտեսական վերածնու-

թյունը» պետք է հաջորդի «երկրի բարոյական վերածնու-

թյանը»։ Սա ելակետային նշանակության փաստ է, ցույց 

տալու համար այն հակադրությունը, որ գոյություն ուներ 

ազգային-պահպանողական և ազատամտական հոսանք-

ների միջև ազգի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ուղի-

ների վերաբերյալ, պայմանավորելով պահպանողակա-

նության տնտեսական բովանդակության առանձնահատ-

կությունները։ 

Ինչպես նկատում է Ս.Սարինյանը. «Այստեղ են 

հատվում պատմական շրջադարձի սահմանագծերը։ 

Լուսավորիչների սերունդները հայ աշխարհայացքը 

կտակարանությունից դիմորոշեց դեպի ազգասիրություն, 

այժմ արդեն անհրաժեշտ է անցնել «անձնաքննության», 

այսինքն հասարակական միտքը ճառական, հռետորային 

վերացական ուղղությունից փոխադրել տնտեսական ու 

սոցիալական փաստի գիտակցության, «ինքնաճանաչու-

թյան ինքնաքննության տեսակետով սովորեցնել հայ հա-

սարակությանը մտածել յուր պետքերի և յուր թերու-

թյունների վրա»։ «Լուսավորությունը հնացած ու սահմա-

նափակ գաղափար է,– ազդարարում էր 70-ականների 

սերունդը, և ժամանակը նոր բովանդակություն է տալիս 

հասարակական հոսանքների բանավեճին»
66

։ «Մշակի» 

արդեն ծանոթ «Երեկ, Այսօր և Էգուց» ազգի պատմական 

պրոցեսի եռաստիճան ստորաբաժանումը «ուր հաջորդ 

աստիճանն ավելի շուտ նախորդի բացասումն է, քան 

տրամաբանական շարունակությունը», «միանգամայն 

անհարիր էր ազգային պահպանողականների պատմա-

հայեցությանը»
67

։ 

Ազգային պահպանողականությունը կապիտալիզմի 

զարգացման առաջամարտիկ չէր։ Նա երկյուղով էր 
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նայում երկրամասի կապիտալիստական վերաձևությանը, 

հիվանդագին ընդունելով մանր արհեստավորության ու 

մանր բուրժուական այլ շերտերի քայքայումը, դրա մեջ 

գուշակելով ազգի միասնության տրոհումը։ 

– Իսկ այն իրողությունը,– գրում է Ս.Սարինյանը,– որ 

պահպանողականներն արծարծում էին կապիտալիզմի 

զարգացման հարցերը, «ենթադրում գյուղի ու քաղաքի 

բուրժուական զարգացման հեռանկարները, ոչ այլ ինչ էր, 

եթե ոչ իրական հանգամանքներին համակերպվելու 

ձգտում։ Առանց այս էական փաստի հաշվառման ան-

հասկանալի կլինի կապիտալիզմի պահպանողական 

քննադատության բնույթը և այն ճեղքվածքը, որին դի-

մառնում է պահպանողական հոսանքի ազգային երա-

զանքը կապիտալիստական զարգացման փաստի հան-

դեպ։ Հենց այստեղից էլ ծայր է առնում կապիտալիզմի 

ռոմանտիկական քննադատությունը՝ պահպանողական-

ների սոցիալական հայեցողության մեջ»
68

։ 

Ժամանակին Ա.Արասխանյանը այսպես էր բնութա-

գրում ազգային-պահպանողական հոսանքը. «Այդ սերունդ-

ների բնավորիչ հատկություններից մեկն էր մտավախու-

թյունը, որով իսկապես այդ սերունդները տատանվել են 

մյուսներից։ Ամեն միտք, ամեն մի նոր առաջարկություն 

... այդ բոլորից քաշվում են այդ սերունդները և քիչ է 

մնում քիմիական գիտության նշանակության մասին, մեր 

ազգի մասին, Նոքա դիմեն խորհրդի Մովսես Խորենացուն 

և Եղիշեին»
69

։ Եվ դա հասկանալի է, քանի որ պահ-

պանողականների տնտեսական հայեցողությունը չէր 

համընկնում հասարակության զարգացման լիբերալ հո-

սանքի ուղեգծումներին։ Սակայն չպետք է ենթադրել, թե 

ազգային պահպանողականները հակված չէին ընդու-

նելու հասարակական առաջադիմությունը։ Ս.Սպանդար-

յանը մի առիթով նկատել է, թե «պետք է տգետ լինել, 
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չհասկանալու համար այն, որ պահպանողականը չի կարող 

ժողովրդի լուսավորության գործին (ընդարձակ առումով-

Ռ.Ս.) հակառակ լինել»
70

։ 

Անդրկովկասում կապիտալիզմը ավելի ու ավելի խոր 

արմատներ էր գցում։ Ականատես լինելով այդ փաստին, 

«Նոր-Դարի» աշխատակիցներն առաջադրում էին գյուղի 

ու քաղաքի տնտեսական նորոգության մի ուրույն ծրագիր, 

փորձելով երկրամասում շրջանցել արդյունաբերական 

արշավը։ Թերևս այդ էր պատճառը, որ տարիներ շարու-

նակ տնտեսական ռոմանտիզմի դիրքերից նրանք զբաղ-

վում էին կապիտալիզմի զգայացունց քննադատությամբ։  

Ինչպես հայտնի է, ազատամտական հոսանքի ներ-

կայացուցիչները նկատում էին հասարակական ներհա-

կությունները, սակայն կապիտալիզմը համարում էին 

բանական հասարակարգ և նպատակ ունեին ռեֆորմների 

միջոցով կանխել այդ հակասությունները։ «Նոր-Դարը», 

ընդհակառակն, ամենուր քննադատում էր կապիտալիզմի 

հակասությունները, դիմադարձ լինելով նրա տնտեսական 

հեռանկարից։ 

Ճիշտ է, հայ ազգային պահպանողականները չէին 

պահանջում վերադարձ դեպի անցյալը, բայց և փորձում 

էին նոր տնտեսական հարաբերությունները վերաձևել 

արտադրության կազմակերպման ազգային կացութաձևի 

վրա։ Արդեն առաջին իսկ համարներում «Նոր-Դարը» 

որոշակիորեն պարզել է իր ուղղությունը, ցույց տալով 

սոցիալ-տնտեսական ուղեգծումների այն սկզբունքային 

տարբերությունները, որ ուներ ազատամտականների հա-

մեմատությամբ. «Կա բարոյական շահերի մրցում, կա 

նյութական շահերի մրցում։ Գործարան հիմնել, խանութ 

բանալ, տնտեսական արդյունաբերությամբ պարապել, 

փող կորզելու զանազան միջոցներ հնարել - դոքա բոլորը 

ծառայում են մարդկային նյութական շահերը բազմա-
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պատկելու համար... մեր աչքում մի առանձին կարևորու-

թյուն էլ չունի»
71

։ «Ինչպես կարելի է մի երկրում եվրոպա-

կան տնտեսակարգեր մտցնել՝ երկրի ժողովուրդը թողնե-

լով մտավոր անշարժության և ասիական խավարի մեջ,–

լրացնում է թերթը մի այլ համարում,– ասել է երկրի 

տնտեսական վերածնությունից առաջ պիտի ընթանա 

երկրի բարոյական մտավոր վերածնություն»
72

։ Այդ պատ-

ճառով էլ նրանք նախադասում էին այն ուղղությունը, 

որը ձգտում է երկրի մտավոր և բարոյական վերածնու-

թյան, կարծելով, թե դրան ինքնին կհետևի նաև երկրի 

տնտեսական վերածնությունը։ 

«Նոր-Դարի» բարոյագիտական կոնցեպցիան որո-

շակի ռեակցիա էր հասարակության կապիտալիստական 

զարգացման հանդեպ։ Խոշոր արդյունաբերությունը խոր-

տակում էր մանր արտադրությունը, աղարտում համայ-

նական, նահապետական հարաբերությունները՝ անհա-

տին օտարելով հասարակությունից։ «Մարդկանց մեջ 

ավելի է մեծանում տեսականության և գործնականու-

թյան միջև եղած տարածությունը,– գրել է թերթը,– գեղե-

ցիկ իդեալները մնում են գեղեցիկ իդեալներ երևա-

կայության մեջ, իսկ դրանց տեղը բռնում է գործնական 

կյանքը», որում մեղավոր են «ներկա տնտեսական, 

քաղաքական և հասարակական պայմանները»
73

։ 

Տպագրելով ռուս գիտնական Մոդեստովի «Բարոյա-

կան ճգնաժամ» հոդվածը, թերթը խմբագրական ծանո-

թագրության մեջ գրել է. «Մենք սիրով ընդունում ենք այս 

ռուս գրողի խորհրդածությունները, որովհետև մեր հա-

յացքներով մենք հետևող ենք ստոիկյան փիլիսոփայու-

թյանը, և մեր ժողովրդի մտավոր, հոգեկան վերածնության 

փրկությունը գտնում ենք միայն այն կրթության մեջ, որը 

հիմնված է ստոիկյան փիլիսոփայության վրա»
74

։ Իսկ 

ստոիկյան փիլիսոփայության գլխավոր խնդիրը հանգում 
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էր բարոյագիտությանը, գիտելիքն ապրելու միջոց համա-

րելուն։ 

XIX դարի փիլիսոփայական ուսմունքներից «Նոր-

Դարի» հայեցության վրա հատկապես մեծ ազդեցություն 

ունեին բարոյական էվոլյուցիոնիզմի գաղափարներ ակնկա-

լող տեսությունները։ Այդ ուսմունքների բոլոր օգտագոր-

ծելի տարրերն ընդունելի էին «Նոր-Դարի» համար, ձև 

տալով մի «համապարփակ էկլեկտիզմի», որը ներառում 

էր և՛ հասարակության սոցիալական վերակառուցումը 

«մարդկային բնության» անկատարությամբ բացատրող 

Սպենսերի օրգանական տեսությունը, և՛ սոցիալական 

ներդաշնակության Օգյուստ Կոնտի դոկտրինան, և՛ 

տնտեսական երևույթների նկատմամբ բարոյական գոր-

ծոնի առաջնության Սիսմոնդիի տեսությունը, և՛ գերմա-

նական պատմաբան Ռաումերի ռոմանտիկական ուս-

մունքի ինչ-ինչ կողմերը, և՛ նարոդնիկների տնտեսական 

ծրագիրը, և՛ սլավոնաֆիլների այն մտայնությունը, թե 

պատմության ընթացքը որոշում են եկեղեցական և բա-

րոյական գործոնները և այլն, և այլն։ Ահա թե ինչու հա-

սարակական պրոբլեմների քննության ժամանակ «Նոր-

Դարն» իր էջերում տեղ էր տալիս սոցիալական, փիլիսո-

փայական, տնտեսագիտական ամենատարբեր ուղղու-

թյունների տեսություններից բխող ընդհանրացումներին։ 

Տնտեսական զարգացման առաջընթացի վերաբերյալ 

թերթի կոնցեպցիայի առանձնահատկությունները պայմա-

նավորված էին հայ իրականության յուրահատկություն-

ներով։ Բանն այն է, որ մի կողմից դեռևս պահպանվում 

էին արտադրության նահապետական ձևերը, մյուս կող-

մից՝ կապիտալիզմը խորտակում էր դրանք։ «Նոր-Դարը» 

մի կողմից քննադատում էր կապիտալիզմը, մյուս կողմից 

տեսնում այդ զարգացումը և փորձում հասարակության 

սխեմաները հարմարեցնել դրան։ 



 44 

 

Կապիտալիզմի նորդարական քննադատությունը 

որքանով դեմընթաց էր տնտեսական փոխակերպությանը 

և չէր համապատասխանում պատմական նոր իրադրու-

թյանը, այնքանով էլ նրա սոցիալական հայեցությունն 

ուներ ռոմանտիկական բովանդակություն։ 

Տնտեսական զարգացման հարցերի վերաբերյալ 

«Նոր-Դարը» ուրույն մոտեցում ուներ։ Թերթի խմբագիր 

Սպանդար Սպանդարյանը բոլորովին էլ հակված չէր 

ներփակ տնտեսությանն ընդհանրապես։ Երկրների միջև 

արտաքին կապերը պայմանավորած են տնտեսական 

գործոններով, իսկ այդ կապերի հիմքում ընկած է աշխա-

տանքի բաժանումը։ Շահերի բախումը տարբեր երկրների 

միջև իր հիմքում ունի տնտեսական դրդիչ. «Եթե աշխա-

տության բաժանման տեսությունը հնարավոր լիներ ազ-

գերի վերաբերմամբ ևս գործադրել, այսինքն յուրաքան-

չյուր երկիր իր արդյունագործության որոշ ճյուղն ունե-

նար, այն ժամանակ ազգերի անընդհատ ընդհարումները 

եթե բոլորովին էլ չվերանային, գոնե խիստ չափով 

կնվազեին»
75

։ 

Տնտեսական մրցապայքարում հաղթում են այն 

երկրները, որոնցում արդյունաբերությունն ավելի զար-

գացած է։ Ընդ որում, զարգացման յուրաքանչյուր փու-

լում անհրաժեշտություն է առաջանում որոշակի տնտե-

սական քաղաքականությամբ նպաստել տվյալ երկրի 

արդյունաբերության այս կամ այն ճյուղի վերելքին։ «Նոր-

Դարի» տեսաբաններն ընդունում էին տնտեսության աս-

պարեզում պետության դերը, որը կարող է նպաստել 

ուրիշ ազգերի նկատմամբ երկրի տնտեսական շահերը 

դնելու այնպիսի հարաբերության մեջ, որ եթե գերակշիռ 

օգուտ էլ չստանա, գեթ չվնասի միջազգային մրցման մեջ
76

, 

այսինքն՝ չունենա պասիվ առևտրական հաշվեկշիռ։ 
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XIX դարի վերջերին զարգացած երկրներին հատուկ 

էր հովանավորման քաղաքականությունը։ Այս հարցում 

«Նոր-Դարը», սակայն, երկընտրանքի մեջ էր։ «Պաշտպա-

նելով ազատ առևտրի քաղաքականությունը,– գրում է 

Մ.Ադոնցը,– «Նոր-Դարը» միաժամանակ անհանգստանում 

է, որ օտարերկրյա կապիտալիստները կարող են իրենց 

տիրապետությունը հաստատել Անդրկովկասում և Հա-

յաստանում»
77

։ 

Ինչպես հայտնի է, ազատամտական ուղղության 

ներկայացուցիչները հովանավորման քաղաքականության 

միջոցով նպատակ ունեին խրախուսել խոշոր արդյունա-

բերության զարգացումը և ուղի հարթել ազգային բուր-

ժուազիայի տնտեսական ու քաղաքական տիրապետու-

թյան համար։ Արդյոք հակասական չի՞ թվում, որ «Նոր-

Դարը» նկատելով օտարերկրյա կապիտալիստների տի-

րապետության վտանգը Անդրկովկասում, խրախուսեր 

ազատ առևտրի քաղաքականությունը, որը կարող էր 

կործանարար հետևանքներ ունենալ տեղական կապի-

տալների համար։ Բանն այն է, որ թերթը կապիտալիզմի 

զարգացման կողմնակից չէր, և նրա տնտեսական զար-

գացման իդեալը խարսխվում էր ոչ թե խոշոր, այլ մանր, 

տեղական արդյունաբերության զարգացման վրա։ Արտա-

դրության այս հիմքի վրա էլ թերթը կառուցում էր պարզ 

ապրանքափոխանակության իր իդեալը, որը նույնքան 

ռոմանտիկ էր, որքան և նրա նյութական հիմքի պահ-

պանման հնարավորությունը զարգացող կապիտալիս-

տական հարաբերությունների պայմաններում։ 

«Նոր-Դարը» չէր նկատում, որ կապիտալիստական 

արտադրաեղանակի հակասություններն առկա են արդեն 

այդ մանրապրանքային արտադրության մեջ։ Կապիտա-

լիստական ապրանքափոխանակությունը լոկ պարզ ապ-

րանքափոխանակության բարձրագույն աստիճանն է։ Այս 
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կապի անգիտությամբ է բացատրվում այն, որ Ս.Սպան-

դարանն առաջադրում էր երկրամասի տնտեսական 

զարգացման մի խիստ անբնական ուղի, ամեն ինչ դնելով 

«չափավորության» սկզբունքի տակ. «Ավելի խելացին 

այն է, որ մենք մեր երկրի տնտեսական դրությունը, նրա 

միջոցները, նրա կարողությունը և նրա զարգացման 

աստիճանը նկատի առնելով, մեր դրամագլուխը, մեր 

աշխատանքը, մեր ժամանակը գործ դնեինք այն բանի 

համար, որ ավելի դյուրին է ձեռք բերելու և ավելի օգ-

տավետ և արգասավոր է մեր երկրի համար»։ «Մինչդեռ,– 

այնուհետև շարունակում է հեղինակը, – երկրի մեծ մասը 

առանց կանոնավոր մշակության է մնում, երկրի բերքերը 

չեն կատարելագործվում, երկրի բնական հարստություն-

ները բարձի են թողնված, երկրագործություն, արհեստ և 

այլ գրեթե երեսի վրա ձգված ամենքն էլ ծախող են 

դառել և ապրանքն էլ ուրիշ տեղերից են բերում...։ 

Կկամենայինք իմանալ, եթե ամենքը ծախող են, առնողն 

ո՞վ պետք է լինի և ի՞նչ միջոցներով։ Պետք է առևտրից 

ձեռք վերցնել, նրան սահմանափակել, պետք է, որ մեր 

ժողովուրդը արհեստի և երկրի մշակության վրա մտա-

ծի»
78

։ Աշխատանքի դրվատման այս տրամախոսությունը 

բնավ էլ չէր բխում հասարակական կապիտալիստական 

զարգացման փաստից։ 

Եթե Գրիգոր Արծրունին հասարակության «նյութա-

կան և մտավոր» զարգացման անհրաժեշտությունը քննում 

էր աշխատանքի փիլիսոփայության դիտակետից ընդհան-

րապես, իբրև հասարակության հարստության մեծացման 

գործոնի, ապա «Նոր-Դարի» աշխատանքի փիլիսոփայու-

թյունը նպատակ է հետամտում հասարակության բարո-

յական կատարելագործումը։ «Նոր-Դարի» կարծիքով, 

եվրոպական ազգերը գլխավոր ուշադրությունը դարձ-

նում են նյութական կողմի վրա միայն այն պատճառով, 
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որ արդեն անցել են մտավոր զարգացման աստիճանը։ 

Այս առումով էլ թերթը հիշատակումներ էր կատարում ու 

հատվածներ էր տպագրում Մանտեգացայի «Աշխատանք 

և երջանկություն» աշխատությունից, մեջբերումներ անում 

Միրաբոյից, Ֆանժայից, Կաբանիայից և ուրիշներից, 

աշխատանքը համարելով բոլոր առաքինությունների նա-

խահայրը, և հատկապես շեշտելով նրա բարոյական 

նշանակությունը
79

։ 

Ազատամտականների աշխատանքի փիլիսոփայու-

թյունը գործնականում ենթադրում էր խոշոր արդյունա-

բերության զարգացում, դրան հակառակ «Նոր-Դարը» 

տեղային, մանր արդյունաբերության զարգացման կողմ-

նակից էր. «Հանքերը բովագործելուց, գործարաններ 

հիմնելուց առաջ, պետք է գինեգործությունը, շերամա-

պահությունը, անասնապահությունը և երկրի մյուս առատ 

բերքերի մշակությունը առաջ տանել»
80

։ Ըստ էության 

այս էր թերթի տնտեսական զարգացման ծրագրի շրջա-

գիծը։ Եվ պատահական չէ, որ թերթն այդքան առատո-

րեն հոդվածներ էր տպագրում տեղային նշանակության 

ճյուղերի զարգացման մասին՝ կշտամբելով «ազատ 

մրցության, տերության միջամտության և հասարակական 

ինքնօգնության», որպես խոշոր արդյունաբերության զար-

գացման զսպանակների վերաբերյալ Գ.Արծրունու հայացք-

ները, դրանք համարելով «անգործնական և անօգուտ», 

«կործանարար» առաջարկություններ
81

։ 

Նույն դիրքերից «Մեղու Հայաստանին» փորձում էր 

հասարակական զարգացումն ուղղել դեպի «ժողովրդա-

կան արտադրության» հունը։ Հենց այդ ոգով էլ Հ.Տեր-

Մովսիսյանը գրում էր. «Ես այն կարծիքին եմ, որ արհես-

տագործությանը կարելի է այնպիսի ուղղություն տալ, որ 

ապագայում արդյունագործության գործիքները (орудия 

производства) պատկանեն գյուղական հասարակություն-
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ներին, և մենք ազատված լինենք այդպիսով եվրոպական 

բուրժուազիայից։ Քաղաքի համքարների կազմակերպու-

թյան ուսումնասիրությունն էլ նմանապես պետք է մեր 

գլխավոր նպատակներից մեկը լինի, որովհետև համքա-

րությունների մեջ պահպանվում է հավասարության և 

ինքնօգնության բարձր գաղափարը»
82

։ 

Մեկ այլ հոդվածում նա ավելի է զարգացրել իր 

մտքերը. «Բայց, եթե մեր գյուղարայքում երևային փոքրիկ-

փոքրիկ գործարաններ, ուր մշակեին գյուղական բեր-

քերը, այն ժամանակ գյուղատնտեսությունը ավելի շահա-

վետ գործ կդառնար, և գյուղացին երբեք չէր թողնիլ 

հայրենի երկիրը։ Մի գյուղում կարելի էր մի համայնական 

պանրոց շինել, մյուս գյուղում՝ մի համայնական շոգեա-

ղաց (общинная паровая мельница), երրորդ գյուղում՝ մի 

համայնական ձիթարան, չորրորդ գյուղում՝ մի համայնա-

կան կտավի գործարան և այլն։ Այդպիսի փոքրիկ գոր-

ծարանները մեծապես կնպաստեն մեր գյուղացու տնտե-

սական դրության բարվոքմանը։ Վերջապես բոլորովին 

ուրիշ բան է բուրժուական գործարանը և համայնականը»
83

։ 

Միանգամայն ակներև է, որ Հ.Տեր-Մովսիսյանի հա-

սարակական առաջընթացի սխեման տեղադրվում է նա-

րոդնիկների տնտեսական ուղեգծումների շրջանակներում, 

այն է զարգացումն ուղղել դեպի համայնական, արտե-

լային արտադրությունը, չնկատելով, որ այդ մանր ձեռ-

նարկություններն ավելի են ընդլայնում ապրանքային 

տնտեսությունը, դրանով իսկ նպաստավոր նախադրյալ-

ներ ստեղծելով կապիտալիզմի զարգացման համար։ 

Որքան աշխատանքի նորդարական փիլիսոփայու-

թյունը ռոմանտիկ էր ու սահմանափակ, նույնքան ազա-

տամտականները ելնում էին հասարակության զարգաց-

ման օրինաչափության ըմբռնումից։ Որքան առաջինը 

սուբյեկտիվ էր ու հետահայաց, նույնքան երկրորդը կրում 
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էր բուն հասարակական առաջադիմության գաղափարը։ 

«Նոր-Դարի» հոդվածագիրներից մեկը, քննարկելով Ռու-

սաստանի և Եվրոպայի ուսումնարաններում արհեստա-

գիտական ուսուցման զարգացման հարցերը, հատկապես 

ուշադրություն էր հրավիրում Գերմանիայում տիրապետող 

Հերբարտ-Ցիլլերական դպրոցի վրա, որը մեծ նշանա-

կություն էր տալիս «առտնին արհեստագործությանը»։ 

Հեղինակը հոդվածում հանգում է այն եզրակացության, 

թե տեղական մանր արտադրության շատ արդյունքներ 

ավելի «դիմացկուն, գեղեցիկ և էժան են գործարանա-

կան» արտադրանքի հետ համեմատած
84

։ Մի այլ հոդվա-

ծում դրվատվում են «գեղեցիկ սկզբունքների» վրա 

հիմնված ռուսական արտելների բարեմասնությունները
85

։  

Բնութագրելով Բաքվի «նավթային ճգնաժամը» և 

առաջադրելով դրանից դուրս գալու միջոցները (պետու-

թյան օգնություն, նավթարդյունաբերողների միությունների 

ու սինդիկատների կազմակերպում և այլն), «Նոր-Դարը» 

հանգում էր մի հետևության, որն ուղիղ գծով կապված էր 

նարոդնիկության տնտեսական ուսմունքի հետ։ Առաջարկի 

և պահանջարկի համամասնության սկզբունքից դիտելով, 

թե «նավթն արդյունաբերվում է ավելի շատ, քան պա-

հանջ կա», նա եզրակացնում էր, որ անհրաժեշտ է «նո-

րանոր շուկաներ ձեռք բերել»
86

։ Փաստորեն ստացվում է, 

որ կապիտալիզմի զարգացման հետ տեղի է ունենում 

ներքին շուկայի նեղացում, որից դուրս գալու ելքը կա՛մ 

արտաքին շուկաների որոնումն է դեպի արևելյան 

երկրները, կա՛մ էլ պահանջարկին համապատասխան 

«արդյունաբերական գործի» կարգավորումը
87

։ Ակներև 

է, որ «Նոր-Դարը» փորձում էր մի դեպքում արտադրու-

թյունը հարմարեցնել շուկային, իսկ մյուս դեպքում՝ շուկան 

արտադրությանը, ըստ էության նույնացնելով իրացման 

և արտաքին շուկաների անհրաժեշտության հարցերը։ 
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Ինչպես հայտնի է, 90-ական թվականներին արդեն 

կապիտալիզմի զարգացման հարցը լիբերալ նարոդնի-

կությունը քննում էր նրա հետագա զարգացման հնարա-

վորության տեսանկյունից։ 

Իր հիմքում ունենալով իրացման սիսմոնդիական 

տեսությունը լիբերալ նարոդնիկները գտնում էին, որ կա-

պիտալիզմի զարգացման հետ միասին մանր արտա-

դրողների քայքայումը հանգեցնում է ներքին շուկայի 

նեղացմանը, իսկ, քանի որ Ռուսաստանը չունի արտաքին 

շուկաներ, հետևաբար բացակայում են կապիտալիզմի 

հետագա զարգացման պայմանները։ 

«Նոր-Դարը» յուրովի էր ըմբռնում հասարակական 

առաջադիմության եվրոպական ուղու անհրաժեշտությունը, 

ընդգծելով նրա, այսպես ասած, լուսավորական կողմը։ 

«Մեր երկիրը,– գրում է թերթը,– իր մոտիկ անցյալի հետ 

համեմատած, զգալի կերպով առաջադիմել է։ Կանոնա-

վորված ճանապարհները, երկաթուղիները մեծ զարկ 

տվեցին երկրի առևտրին և զարգացմանը։ 

Այդ փոփոխությունները և շոգիի գործադրությունը 

Կովկասում մեծ զարկ տվեցին երկրի լուսավորության 

գործին։ Եթե եվրոպական տեսակետից մեր երկիրը դեռ 

շատ ետ է մնացած…, բայց իր մոտիկ անցյալին համեմա-

տելով, չենք կարող չնկատել, որ նա հետևում է Եվրո-

պային, հետևում է եվրոպական լուսավորության, ինչքան 

կարողանում է...։ Այդ հետևության մեջ մեր երկիրն այն 

սխալներն է անում, ինչ որ հատուկ է խավարից լույսին 

ձգտող երկրին։ 

Բարոյապես ընկնելով, չարաչար իրեն վնասելով և 

մեղանչելով նահապետական շատ գեղեցիկ սովորույթ-

ների, բարքի և վարքի, մաքրության դեմ՝ մեր երկիրը, 

անպայման, ձգտում է դեպի լույսը... հարկավոր է միայն 

այդ ձգտումին կանոնավոր ընթացք տալ»
88

։ Այստեղ 
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դրսևորված են և՛ հասարակական զարգացման ընթացքի 

վերաբերյալ թերթի օպտիմիզմը, և՛ միաժամանակ նրա 

«սոցիալական հայեցության» սահմանափակությունը։ 

Որքանով կապիտալիստական հարաբերությունների զար-

գացումը խախտում է «ազգային օրգանիզմի ավանդական 

դիմապատկերը», այդքանով նա այդ զարգացումը փոր-

ձում է «հարմարեցնել ազգի ամբողջությունը անխախտ 

պահելու պատրանքին»։ Քննարկելով Բաքվի նավթար-

դյունաբերության մեջ արտասահմանյան կապիտալների 

տիրապետության հարցը, նա կշտամբում էր տեղացի-

ներին, որոնք «մասնավոր ընկերություններ հիմնելու» 

փոխարեն, հիանում էին օտարների «հնարամտություն-

ներով ու գործարարությամբ», ավելացնում «չարչիների և 

բազազների» թիվը, իսկ այնուհետև դատողություններ 

անում տեղական արտադրության նահապետական ձևերի, 

«անհատական ուժի» նկատմամբ «համայնական ուժի» 

առավելության
89

, չափավորության սահմաններում «զգու-

շավոր» ձևով ակցիոներական հիմունքներով արտադրու-

թյուն կազմակերպելու մասին, առաջադրելով հինը թող-

նելու և գործարանային դրությունից օգուտ քաղելու գա-

ղափարը
90

։ Այդ գործում թերթն էական դեր էր հատկաց-

նում «կրթված առևտրականին»
91

, ինչպես նաև փոխա-

տու վարկային հաստատություններին, ինքնօգնության և 

այլ միջոցառումներին, որոնց շնորհիվ, իբր, հնարավոր 

կլիներ համակերպվել «ժամանակի նշանին», այսինքն՝ 

հասարակության կապիտալիստական վերաձևմանը։ 

Նույն ոգով Գ.Տեր-Մկրտչյանը, անդրադառնալով մե-

քենայական տնտեսաձևի բերած դրական և բացասա-

կան կողմերի քննությանը, առաջադրում է սոցիալական 

հարցի լուծման իր ծրագիրը, դատապարտում արևմտյան 

կարգերի պատմական գոյության իրավունքը։ «Զգուշա-

նալ արևմուտքի սխալներից,– գրել է նա, որոնք հուժկու 
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տատանմունքների և ներքին խռովահույզ պատերազմ-

ների պատճառ են լինում։ Հասկանանք, որ մեզ ոչ թե 

մեքենաներ, այլ մեքենաների հասարակության մեծա-

մասնության համար օգտակար գործածություն է հար-

կավոր»
92

։ Ուստի և նա Կովկասի համար առաջադրում 

էր զարգացման մի այնպիսի ուղի, որը մի տեսակ համա-

տեղում է արտադրության ավատական ու կապիտալիս-

տական արտադրաձևերի տարրերը։ Վերանում են հին 

արտադրաձևերը, «իրենց հետ թաղելով միջնադարյան, 

թեև շատ պակասավոր, բայց անկախ սիստեմը և տեղի 

տալով նոր, բայց ավելի վտանգավոր սիստեմի, և մեզ 

պետք է այդ երկու սիստեմների ուսումնասիրությունն էլ, 

որպեսզի քանի հարմար ժամանակ ունեիք, ընտրեք մի 

ուրիշ,– երրորդ սիստեմ, որը կարողանա մրցել նոր սիս-

տեմի դեմ և չունենա այդ նորի պակասությունները»
93

։ 

Իսկ այդ երկու սիստեմները կարելի է զուգորդել, պահ-

պանելով առաջին սիստեմի (դրամատիրական- Ռ.Ս.) ձևը 

գործի ժամանակ, երկրորդի ձևը (անձնական-Ռ.Ս.) աշխա-

տանք (արդյունք) բաժանելիս»
94

։ Գ.Տեր-Մկրտչյանը նկա-

տում էր կապիտալիստական արտադրության և բաշխ-

ման միջև հակասությունը, որը և փորձում էր լուծել իր 

առաջադրած «երրորդ սիստեմի» միջոցով, դրանով իսկ 

արտադրությունը ենթարկելով հասարակական շահին։ 

Հիմք ունենալով պատմափիլիսոփայական այն մեկ-

նակետը, որ «երկրի տնտեսական վերածնությունը» պետք 

է հաջորդի «երկրի բարոյական վերածնությանը», Աբգար 

Հովհաննիսյանի «Արձագանքը», ի տարբերություն ազ-

գային-պահպանողական հոսանքի մյուս թևի, «ընդունում 

էր կապիտալիստական զարգացման պատմական օրի-

նաչափությունը երկրում և անվերապահորեն այն համա-

րում իբրև տնտեսական զարգացման հաջորդ փուլը»
95

 

ձև տալով չափավոր լիբերալիզմի։ Երկրամասում կապի-
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տալիզմի զարգացման, տեղական բուրժուազիայի դերի 

և օտար կապիտալների մուտքի, արտադրության կատա-

րելագործման, առևտրական բուրժուազիայի և մի շարք 

այլ հարցերում «Արձագանքը» ընդհանրություններ էր 

հայտաբերում ազատամտական հայեցության հետ։ Լիբե-

րալ պահպանողականները իրենց սոցիալ-տնտեսական 

հայեցության մեջ զերծ էին մյուս թևի պահպանողական 

ծայրահեղություններից։ Ա.Հովհաննիսյանը միտում ուներ 

հաղթահարելու ազգային պահպանողականների և ազա-

տամտականների ծայրահեղությունները և միջակա դիրք 

գրավել այդ երկու հոսանքների միջև։ 

«Դրամ, գիտություն և ընկերական ոգի», սրանք են 

այն գործոնները, որոնցից կախված է Անդրկովկասի 

«ապագա տնտեսական դրությունը»։ Երկրամասում կա-

պիտալիստական հարաբերությունների հաղթանակի ան-

խուսափելիության գիտակցումը թերթի տեսաբաններին 

բերում էր ավատական կապերը նոր հարաբերությունների 

հետ սինթեզելու հայեցությանը. «Միանգամայն ապարդյուն 

կլինի հասարակության մեջ նահապետական կյանքը պահ-

պանելու բոլոր ջանքերը, հասարակություն, որ ամենուրեք 

անհատականության տարրերի վրա է հիմնված։ Խնդիրն 

այն է, որ նահապետական կյանքի գերդաստանական 

տարրերն այնպիսի տարրերով փոխարինվեն, որոնք գեր-

դաստանական կապերին առաջվա ամրությունը տային, 

իհարկե նոր սկզբունքների վրա հենվելով»
96

։ 

Ափսոսանքով նշելով «կյանքի հին ձևերի» (լայն 

իմաստով-Ռ.Ս.) կորուստն ու «նոր քաղաքականության 

ու նոր աշխարհայեցողության հաստատումը
97

, «Արձա-

գանքի» տեսաբաններին միաժամանակ նոր հարաբե-

րությունների հաղթանակը ներկայանում էր որպես ոչ 

շատ մոտ ապագայի հարց, ուստի ազգի մտավոր կա-

տարելագործումը դիտվում էր որպես «ինքնապաշտպա-
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նական» հիմքի, որից կախված է երկրի ընդհանուր բա-

րոյականությունն ու տնտեսական ու նյութական առա-

ջադիմությունը
98

։ 
 

*  * 

* 
 

XIX դարի վերջին քառորդին արևելահայ իրականու-

թյան ազդեցիկ ուղղություններից էր նարոդնիկությունը, 

որպես համառուսական հոսանքի մի բաղկացուցիչ մաս
99

։ 

Հայ իրականությունն ինչպես տնտեսական, այնպես էլ 

սոցիալական զարգացման աստիճանով որոշ չափով ետ 

էր մնում Ռուսաստանից։ Այդ պատճառով էլ «դեպի ժո-

ղովուրդը» նարոդնիկական կոչը չէր ակնկալում այնպիսի 

արմատական խնդիրներ, ինչպիսին իրենց առջև դրել էին 

ռուս նարոդնիկները 70-ական թվականներին։ Հայ նարոդ-

նիկությանն ավելի շուտ հետաքրքրում էր ետռեֆորմյան 

գյուղի սոցիալ-տնտեսական բարեկարգման հարցերը։ 

Դրանով պիտի բացատրել, որ հայ նարոդնիկությանը 

գլխավորապես բնորոշ էր լիբերալ նարոդնիկական հայե-

ցությունը։ «Գործ» հանդեսը XIX դարավերջի այն պարբե-

րականներից էր, որ փորձում էր հայ իրականության 

առաջընթացի միտումները ընդգծված ձևով բացահայտել 

նարոդնիկական տնտեսագիտական մտքի շրջանակնե-

րում։ Ժողովրդի պատմական գոյության ու ինքնահաս-

տատման հիմքը հողն է, այստեղից էլ մտավորականու-

թյանը պատմական այնպիսի առաքելություն վերագրելը 

ինչպիսին է «հայրենիքի», «գյուղի ներքին կազմակերպու-

թյան» ուսումնասիրության պահանջը
100

։ Ամսագրի տեսա-

բանների սոցիալ ըմբռնումները կապվում էին համայնքի 

ու համայնական հողատիրության գաղափարների հետ։ 

Հ.Տեր-Բարսեղյանը հասարակության կառուցվածքի իր 

իդեալը կառուցում էր ոչ թե առկա համայնքի վրա, «որը 

շատ պակասություններ ուներ», այլ «համայնքի բուն 
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գաղափարի վրա»։ Ռուս հեղինակների ոգով նա այն 

միտքն էր հայտնում, որ համայնքը ոչ թե խոչընդոտում է 

հասարակական առաջընթացին, այլ, ընդհակառակն 

«ընտանիքի, հասարակության և առհասարակ կյանքի 

մեջ մի տեսակ ներդաշնակություն և հավասարություն է 

մտցնում»
101

։ Հ.Տեր-Բարսեղյանն առաջարկում էր հա-

մայնքը քաղաքակրթական ձևի մեջ դնելու մի սկզբունք, 

որը բնավ էլ «լուսավորության և զարգացման անհամա-

պատասխան կազմակերպություն չէ»։ Համայնքը մաս-

նավոր սեփականության հակակշիռն է և հավասարության 

սկզբունքի ուղեցույցը։ Համայնքի այսպիսի իդեալակա-

նացումը ավելի շուտ բխում է տնտեսական զարգացման 

գործընթացին հակադրվելու ցանկությունից։ Տնտեսական 

հարաբերությունների զարգացման հետևանքով համայնքը 

հետզհետե կորցնում էր իր դասական դեմքը՝ կասկածի 

տակ առնելով նրա հարատևության վերաբերյալ նարոդ-

նիկների սկզբունքը։ Պատմահասարակական պայման-

ները համայնքի քայքայումը դարձնում էին օրինաչափ։ 

Համայնական տնտեսաձևի սոցիալական համակարգի 

վերացումը պայմանավորված էր հասարակության գույ-

քային ու սոցիալական շերտավորման հետ։ Հ. Տեր-Բար-

սեղյանը հակված էր համայնական հողատիրության 

վերացման պատճառները որոնելու «համայնքի ներքին 

կազմակերպության հետ ոչինչ կապ չունեցող, արտաքին» 

հանգամանքների մեջ։ Քանի որ կապիտալիստական 

տնտեսաձևը չէր համապատասխանում արդարության ու 

հավասարության սկզբունքներին, ուստի «Գործի» տեսա-

բանները անհրաժեշտ էին համարում Անդրկովկասում և 

Հայաստանում ազնվացնել ու կատարելագործել համայ-

նական հողատիրության ձևը անմիջական արտադրողին 

հանձնելով «արդյունագործական գործիքները, հողը և 

աշխատանքը»։ 
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Հայ տեսաբանների հայացքները նարոդնիկական 

էին նաև տնայնագործական արդյունաբերության վերա-

բերյալ կառուցված ամենատարբեր տեսակետների վրա։ 

Նրանց համար ընդունելի էին և՛ Ս.Իսաևի գյուղական 

համայնքի, արհեստագործական արտելների և կոոպերա-

տիվների միջոցով հասարակության ռեֆորմատորական 

նկրտումները, և՛ Պ.Սոկոլովսկու տեսությունը, ըստ որի 

գյուղական համայնքը պետության կողմից էժանագին 

վարկի օգնության պայմաններում կարող է մեծապես 

նպաստել տնտեսական ու սոցիալական առաջընթացին, 

և՛ Ա.Պոստնիկովի՝ համայնքի միջոցով գյուղացիությանը 

պրոլետարացումից փրկելու միտումները, և՛ Ա.Կորսակի 

տնայնագործական արտադրության վերլուծությունները, 

և՛ Կ.Վերների գյուղատնտեսության մեջ կապիտալիզմի 

զարգացման անհնարինության ապացույցները, և՛ Ա.Վա-

սիլչիկովի ագրարային հարցի արդարացի լուծման ծրա-

գիրը և այլն։ Նույն նարոդնիկական որոնումների դիտա-

կետից Մոսկվայի «Հայրենասերների միության» նարոդ-

նիկական կազմակերպության անդամ Ն.Աբելյանը, ապա-

վինելով արտադրության նահապետական ձևերի փիլի-

սոփայությանը, արևմտյան խոշոր արտադրության տնտե-

սաձևը բնութագրում է որպես «հակաժողովրդական, հա-

կատնտեսական ուղղություն»
102

, Ս.Ղորղանյանը համայ-

նական հողատիրության թուլացումը կապում է հողերի 

բաշխման հավասարարական սկզբունքների խախտման 

հետ
103

, Ա.Քալանթարը շեշտում էր պետության կողմից 

իրականացվող ռեֆորմների անկատարության հետ կապ-

ված հողերի ետգնման, ըստ հողերի բերրիության հար-

կերի ոչ ճիշտ դիֆերենցման փաստը
104

, Ա.Թոխմախյանը 

հասարակական, դասակարգային ներհակությունների 

պատճառը որոնում էր դասակարգերի ու անհատների 

շահասիրական նպատակների, համազգային գաղափարի 
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գիտակցության բացակայության մեջ, կարևոր տեղ հատ-

կացնելով գյուղական մտավորականությանը, արտա-

դրության «արդյունավոր ձևերի կիրառմանը և վարկային 

ընկերությունների օգնությանը
105

, Գ.Յուզբաշյանի հայե-

ցությամբ համայնքը կոչված է իրականացնելու «քաղա-

քական համախոհություն», ժողովրդի «համերաշխություն 

և տնտեսական ապահովություն, հակառակ եսականու-

թյան»
106

, Ա.Ագապյանը համայնքը դիտում է որպես այն 

ամենակարևոր գործոնը, որի վրա պետք է խարսխվի 

ապագա Ռուսաստանի զարգացումը և հնարավորություն 

կտա չկրկնելու արևմտյան փոխակերպության ամբողջ 

երկարատև ուղին
107

, իսկ Ս.Զավարյանը Երևանի և Կարսի 

մարզի գյուղատնտեսության և գյուղացիության վիճակի 

մասին ուսումնասիրության մեջ խոսելով գյուղացիության 

տնտեսական քայքայման ու շերտավորման, հողասակա-

վության, վարձակալական հարաբերությունների, տարա-

գնացության, հարկային համակարգի, վաշխառության և 

այլ երևույթների մասին, առաջադրում է լուծումներ, որոնք, 

որպես գյուղի նյութական կյանքի բարելավման առաջա-

դրույթներ, առաջարկվում էին նարոդնիկների կողմից
108

։ 

Սողոմոն Եղիազարյանը հայտնի է Անդրկովկասի 

հաստատությունների գյուղական համայնքի և համքա-

րական կամ քաղաքային ցեխային կազմակերպություն-

ների վերաբերյալ ուսումնասիրություններով։ Կապիտա-

լիստական տնտեսաձևի զարգացումը օրակարգում էր 

դրել այդ հաստատությունների պատմական գոյության 

իրավունքը։ Դրանց ուսումնասիրումը ներկայացնում էր 

և գիտական, և գործնական հետաքրքրություն։ Ռուսաս-

տանի ծայրամասերում «ապրող ժողովուրդները գտնվում 

են քաղաքացիության տարբեր աստիճաններում ... նրանց 

հաստատությունները միաժամանակ կարելի է ուսում-

նասիրել զարգացման տարբեր փուլերում և այդպիսով 
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111 

հետևել դրանց բնական աճի ընթացքին ... նոր լույս 

սփռել իրավունքի և հաստատությունների հաջորդական 

և առաջընթաց զարգացման օրենքների վրա ընդհան-

րապես»
109

։ Ս.Եղիազարյանի ուսումնասիրության առաջին 

գիրքը
110

 վերաբերում է համայնական հարաբերություն-

ների կառուցվածքի, նրա քայքայման, գյուղում կատարվող 

սոցիալ-տնտեսական տեղաշարժերի քննությանը, երկրորդ 

գիրքը` համքարություններին։ Ցեխային կազմակերպու-

թյունների ծագման վերաբերյալ առկա էին բազմաթիվ 

իրարամերժ տեսություններ։ Որոշակի տեղ հատկացնելով 

տնտեսական ու համքարության անդամների կրոնական 

ու էթիկական ընդհանրության գործոններին, և քննա-

դատելով համքարությունները թուրքական մշակույթի և 

պետական կարգի արդյունք դիտելու մտայնությունը որ-

քանով թուրքերը, որպես հետամնաց և քոչվորական 

ժողովուրդ, իրենք են ընդօրինակում նվաճված ժողո-

վուրդների մշակույթը, ինչպես նաև Գ.Հախվերդյանի՝ 

դրանք հայերի ազգային առանձնահատկություններին 

վերագրելուն, նա ավելի շատ հակված էր ընդունելու 

«պետական» տեսությունը, ըստ որի համքարություններն 

արդյունք են պետության զուտ ֆինանսական և ոստի-

կանական նկատառումների
111

։ Հետևելով պատմական 

դպրոցի տեսաբաններից մեկին՝ Լ.Բրենտանոյին, Ս.Եղիա-

զարյանը զարգացրել է մեկ այլ թեզ ևս, ըստ որի դեռևս 

շատ հին ժամանակներից սկսած մարդկանց ներհատուկ 

ինքնապահպանման և ինքնապաշտպանության զգացում-

ները ստիպել են միավորվելու։ Սկզբում դա դրսևորվում 

էր արյունակցական համայնքների ձևով, որոնց հետագա 

քայքայումը բնականորեն առաջադրեց «արհեստական 

միությունների» ստեղծման պահանջը։ Ս.Եղիազարյանը 

հետաքրքրական դիտողություններ ունի համքարություն-

ների ներքին կառուցվածքի, դրանց և եվրոպական 
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երկրների միջնադարյան ցեխային կազմակերպություն-

ների միջև առկա ընդհանուր օրինաչափությունների և 

կապերի, դրանցում տիրող սկզբունքների, գների քաղա-

քականության և այլ հարցերի վերաբերյալ։ Բաշխման և 

հարկային համակարգերի կատարելագործման, վարկի, 

արտադրության առաջավոր մեթոդների օգտագործման 

կամ գների քաղաքականության ու այլ հարցերի վերա-

բերյալ նրա առաջարկներն ու ուղեգծումները նպատակ 

ունեին նոր իրադրության հետ կապակցելու և պահպա-

նելու պատմական շրջափոխությանը դիմակայած տնտե-

սական հաստատությունները, որը և տնտեսական զար-

գացման նրա հայեցությանը տալիս էր ռոմանտիկական 

երանգ։ 
 

*  * 

* 
 

XX դարասկիզբը հասարակության տնտեսական ու 

սոցիալական զարգացման նոր որոնումների ժամանա-

կաշրջան էր։ Հասարակության հայեցության առաջ ծառա-

նում են բազմաթիվ նոր անհայտներ, նոր պատրանքներ, 

ակնկալվում նոր սպասումներ հասարակության կնճռոտ 

հարցերի լուծման ասպարեզում։ Արդեն 1890-ական 

թվականների կեսերին, տնտեսական և քաղաքական 

դարասկզբի նոր կացության պայմաններում «ազգային 

մտայնության շերտերում ի հայտ եկան սոցիալական 

նորահայտ շարժումներ դավանող հոսանքներ ու տեսու-

թյուններ»։ Ավարտվում է հայ հասարակական, տնտեսա-

գիտական մտքի հոսանքների դասական շրջանը
112

։ 

Այնուամենայնիվ, հայ տնտեսագիտական միտքը նշանա-

վորվում է նոր շահեկան ուսումնասիրություններով։ 

Վահան Տոտոմյանցը կոոպերատիվ մտքի հայտնի 

տեսաբաններից է։ Կոոպերացիան՝ որպես մարդկային 

աշխատանքի համագործակցության որոշակի ձև, պատ-
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մականորեն գոյություն է ունեցել հասարակության վաղ 

աստիճաններից սկսած։ Սակայն բոլոր դեպքերում կոո-

պերատիվ ընկերությունների (արտադրողական, սպառո-

ղական, վարկային, գյուղատնտեսական) դարաշրջանը 

կապվում է կապիտալիստական տնտեսակարգի՝ սոցիա-

լական, տնտեսական ու իրավական այն հարաբերու-

թյունների հետ, որոնք անհրաժեշտ նախադրյալներ են 

ստեղծել այդ կազմակերպությունների առաջացման համար։ 

Դրանք չեն ենթադրում լոկ եսասիրության սկզբունքը և 

բացառում ալտրուիզմը։ Այն նպատակ ուներ եսասիրու-

թյան սկզբունքը հաշտեցնել, այսպես կոչված, հասարա-

կական շահերից բխող «սոցիալական պարտքի» հետ։ 

Վ.Տոտոմյանցի ուսմունքը, եթե մի կողմից, հայտ ուներ 

դեպի 0.Կոնտի «Սոցիալական ֆիզիկան», որը ենթադրում 

է «համընդհանուր սոցիալական համերաշխություն», քանի 

որ կոոպերացիան այն հաստատությունն է, որ հնարավո-

րություն կտա նրա անդամներին գիտակցել եսասիրու-

թյան և ալտրուիզմի սկզբունքների փոխկախվածությունը, 

ապա մյուս կողմից, ելակետ ուներ Հ.Սպենսերի հայեցու-

թյունը, և նպատակ ուներ կոոպերացիայի անդամների 

մարդկային բնության կատարելագործման և դեմոկրա-

տացման սկզբունքների արմատավորման միջոցով հաս-

նելու հասարակական հիմքերի փոփոխության։ Այս իմաս-

տով, պետության օգնությամբ կոոպերատիվ ասոցիա-

ցիաների ստեղծումը նա համարում էր պակաս ռացիո-

նալ ուղի, քան ինքնօգնության սկզբունքի վրա հիմնված 

ներքևից կատարվող ուղին. «Սոցիալական կարգը կախ-

ված է անհատների որակական հատկություններից։ Պրոգ-

րեսը քիչ է կախված կառավարությունից, դրան ավելի 

շուտ կարելի է հասնել կազմակերպված և դաստիարակ-

ված մասսայի միջոցով։ Կոոպերացիան ներկայացնում է 

միավորված անհատների ստեղծագործությունը»
113

։ 
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Տնտեսական ձևերի հաջորդափոխությունը բարդ ու 

երկարատև էվոլյուցիոն գործընթաց է, հնի և նորի տար-

րերը սինթեզող բազմաթիվ ձևերի միջնորդվածություն։ 

Տնտեսական կազմակերպության ձևերը բարդ են, բազ-

մազան և գտնվում են մեկը մյուսի հետ հաջորդական 

կապի մեջ։ Իսկ, քանի որ հասարակության պատմությու-

նը տնտեսաձևերի հաջորդափոխության, դրանց կատա-

րելագործման պատմություն է, ուստի և նոր տնտեսա-

ձևերը մեկուսացած իրողություններ չեն, և հաճախ 

դրանց նախատիպերը կարելի է հանդիպել հասարա-

կության վաղ շրջաններում՝ ամենատարբեր ձևերով
114

։ 

Հետհասարակական զարգացումը ենթադրում է տնտե-

սաձևերի հաջորդափոխությունը, որը, սակայն, չի բացա-

ռում նախորդ ձևերի որոշ տարրերի կրկնությունն ու 

պահպանումը, դրանց հետագա զարգացումը։ 

Տնտեսական ու սոցիալական ներհակությունների 

պրոբլեմը մշտապես ուղեկցել է հասարակության զար-

գացմանը, և հասարակական միտքը միշտ էլ փորձել է 

լուծել կնճռոտ հարցերը։ Առաջադրվել են ուսմունքներ ու 

ծրագրեր, որոնց նպատակն է եղել հարթել այդ ներհա-

կությունները պայմանավորող հանգույցները։ Այս իմաս-

տով Վ.Տոտոմյանցի բազմաթիվ աշխատությունները
115

 

ոչ միայն կոոպերացիայի ձևերի ծագման ու էվոլյուցիայի 

նկարագրությունն է, այլև դրանց տեսական հիմնավո-

րումը, գոյություն ունեցող տնտեսական ու սոցիալական 

ուսմունքների պարբերացումը, դրանց գիտական ու պատ-

մական նշանակության վերլուծությունը։ Նրա «Տնտեսա-

գիտական և սոցիալական ուսմունքների պատմությունը» 

նորույթ էր հայ տնտեսագիտական մտքի պատմության 

մեջ, որտեղ համակարգված են հիմնական տնտեսագի-

տական ուսմունքները սկսած հնագույն ժամանակներից 

մինչև XX դարասկիզբը
116

։ 
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Մենտոր Բունիաթյանի գիտական նախասիրու-

թյունների մեջ առանձնահատուկ տեղ են գրավում տնտե-

սական ճգնաժամերի տեսության ու պատմության հար-

ցերը։ Ճգնաժամերը խախտում են «արտադրության հաս-

տատված կարգը», փոխելով տնտեսական զարգացման 

ռիթմը, խորացնելով դասակարգային ու սոցիալական 

ներհակությունները։ Դա այն հանգուցային պրոբլեմն է, 

որի հետ անմիջականորեն առնչվում և խաչաձևվում են 

«քաղաքատնտեսության ընդհանուր տեսության» համար 

կարևոր նշանակություն ունեցող «մի ամբողջ շարք 

կարևորագույն հարցեր»։ Մ.Բունիաթյանը տալով ճգնա-

ժամերի «մորֆոլոգիան», դիտողություններ է անում դրա-

մական, վարկային, ապրանքային, բորսային և սպեկու-

լյատիվ, արդյունաբերական ու ագրարային ճգնաժամերի 

առանձնահատկությունների, ծագման ու ընթացքի վերա-

բերյալ։ Դրանք, լինելով հասարակական վերարտադրու-

թյան ընդհանուր համակարգի բաղկացուցիչ մասերը, 

«տնտեսական երևույթներից կտրած աբստրակցիաներ» 

են, որոնք իրականում գտնվում են փոխադարձ կապի 

մեջ։ Ճգնաժամը որոշ առումով հավասարակշռվածություն 

է ստեղծում տնտեսության մեջ։ Հատկապես կարևոր է 

կապիտալի նորացումը, թե տեխնիկական վերազինում-

ները հնարավորություն են տալիս «արդյունքներն էժա-

նացնելով, սպառումն ընդլայնելով և նոր պահանջմունք-

ներ ծնելով, դնելու նոր շրջանի վերելքի հիմքը»
117

։ 

Գերարտադրության ճգնաժամերը բնորոշ են ոչ 

միայն արդյունաբերությանը, այլև գյուղատնտեսությանը, 

որոնք չունեն նույն պարբերականությունը և «ըստ իրենց 

ծագման ներկայացնում են որպես կամ արտադրության, 

կամ բաշխման ֆենոմեն»
118

։ Տնտեսության պարբերական 

ցնցումների պատճառը մի մասով էլ պայմանավորված է 

տնտեսական կյանքի կազմակերպման տեխնիկական 
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թերություններով։ «Ժամանակակից տնտեսական կազ-

մակերպությունը ... իր մեջ ամփոփում է նրա ներդաշնակ 

զարգացմանը և տնտեսական խանգարմանը հեշտ առիթ 

տվող մի շարք մոմենտներ»
119

։ Խոսքը վերաբերում է 

մասնավոր սեփականության և աշխատանքի բաժանման 

սկզբունքների առկայությանը։ Աշխատանքի բաժանման 

խորացումը «օրգանական կապ» ու «կախվածություն» է 

ստեղծում ձեռնարկությունների միջև, որոնք իրենց «տնտե-

սական ինքնորոշման մեջ մնալով իրարից անկախ», միա-

ժամանակ հանդես են գալիս որպես «հասարակական 

տնտեսության անբաժանելի մասեր»։ Հասարակական 

արտադրության ղեկավար սկզբունքը դառնում է ոչ թե 

ապրանքի, այլ «արժեքի» արտադրությունը, իսկ որքանով 

այն իրականացվում է տարերային ձևով՝ առաջ է գալիս 

հակասություն՝ մի կողմից մասնավոր տնտեսական շա-

հերի, իսկ մյուս կողմից՝ դրանց ու հասարակական շահերի 

միջև, որը դրսևորվում է հասարակական արտադրու-

թյան և պահանջմունքների ու սպառման միջև գոյություն 

ունեցող հակասության ձևով։ Իսկ, քանի որ բացակայում 

է «ժողովրդական օրգանիզմի առանձին անդամների 

տնտեսական գործունեությունը կարգավորող մարմինը», 

ուստի և տնտեսական կյանքը չի կարող զերծ լինել խա-

փանումներից։ 

Ճգնաժամերը բացատրող տեսություններից նա 

հատկապես արժեքավորում է Ս.Ջևոնսի, Կ. Մենգերի և 

Ա.Վալրասի «նոր տեսությունը»։ Նյութական բարիքները 

բաժանվում են անմիջական սպառման առարկաների և 

արտադրական սպառման առարկաների։ Վերջիններս, 

այսպես կոչված, «բարձրագույն կարգի բարիքներ» են, 

որոնց միջոցով իրականացվում է սպառման առարկա-

ների արտադրությունը։ «Բարձրագույն կարգի բարիք-

ները» ածանցյալ արժեք ունեն և կախված են դրանց 
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ւ /  

միջոցով արտադրվող բարիքների արժեքից։ Հաճախ 

«սպառողական բարիքների արժեքների կազմավորման 

գործոնների փոխադարձ կապը կտրվում է և արտադրու-

թյանը զրկում նրա ամբողջ ընթացքում արժեքի սկզբունքը 

խիստ վերահսկողության ենթարկվելուց»
120

։ Սակայն, 

մոնոպոլիստական միավորները տնտեսական զարգացման 

գործընթացում առաջ են բերում «նոր գծեր» և «վերաց-

նելով կամ սահմանափակելով մրցակցությունը», արտա-

դրությանը տալիս են պլանաչափ բնույթ և վերականգ-

նում «կապիտալացման և կապիտալի սպառման պրոցե-

սի միջև հավասարակշռությունը»
121

։ 

Համընդհանուր պատմության հայտնի մասնագետ 

Ալեքսեյ Ջիվելեգովի (Ջիվելեգյան) հետազոտությունները 

շահեկան են նաև տնտեսագիտական մտքի բնագավա-

ռում։ Որպես պատմատնտեսագիտական բնույթի ուսում-

նասիրություններ դրանք վերաբերում են Արևմտյան 

Եվրոպայի սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական պատ-

մությանը։ Տնտեսական կյանքի զարգացումը, նկատում է 

Ջիվելեգովը, երկարատև էվոլյուցիոն ընթացք է։ Նոր 

տնտեսաձևերը միանգամից չեն ստեղծվում։ Եվ ամեն մի 

պատմաշրջանին բնորոշ տնտեսաձևերին նախորդել է 

դրանց ձևավորման երկարատև փոխակերպությունների 

մի ամբողջ ժամանակաշրջան
122

։ Շրջադարձային պիտի 

դիտել XII դարում քաղաքների հայտնությունը որպես փո-

խանակության կենտրոնների։ Հատկապես առաջնային 

տեղ են հատկացնում շուկաներին։ Աճում էր բնակչությու-

նը, աճում էին պահանջմունքները՝ առաջ բերելով բնա-

տնտեսության համար բնորոշ որոշակի հակասություն սե-

փական ուժերի և դրանց միջոցով սեփական պահանջ-

մունքների բավարարման հնարավորությունների միջև։ 

Փակ տնտեսական միավորները ավելի ու ավելի են 

սկսում զգալ այլ տնտեսական միավորների հետ կապերի 
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պահանջը։ Ընդլայնվում է փոխանակությունը՝ իր հիմ-

քում ունենալով աշխատանքի «բնական բաժանումը»։ 

«Ինքնուրույն տնտեսական էվոլյուցիայի» ներքին ազ-

դակների հետ այդ լինելիության համար կարևոր նշա-

նակություն է ունեցել խաչակրաց արշավանքների իրո-

ղությունը։ «Քրիստոնեական սրբավայրերի ազատագրու-

մը մահմեդականներից» նշանաբանը, կարևոր դեր կա-

տարեց նաև տնտեսական կյանքի հետագա առաջադի-

մության համար։ Եվրոպան սկսում է ճաշակել Արևելքի 

ճոխությունը՝ նրա արտադրանքները (հատկապես լևան-

դական առևտրի միջոցով), ընդարձակելով փոխանա-

կային հարաբերությունները։ Եվ արդեն XIII դարում քա-

ղաքային կառուցվածքը Եվրոպայում ձեռք է բերում կա-

յուն բնույթ, որն իր զարթոնքն է ապրում XIV-XV դարե-

րում, և «քաղաքային կարգը դառնում է ֆեոդալական 

կարգի ժխտումը»։ 

Ջիվելեգովի աշխատությունները հարուստ նյութ են 

պարունակում առևտրական գիլդիաների, ցեխային կազ-

մակերպությունների, գների կազմավորման, վարկային 

հարաբերությունների զարգացման, փողի և ուշ միջնա-

դարի տնտեսական փոխակերպությունը բնութագրող 

բազմաթիվ այլ հարցերի վերաբերյալ
123

։ 

Նոր շրջանի տնտեսական պատմության հարցերին է 

նվիրված Ջիվելեգովի «ժամանակակից Գերմանիայի պատ-

մությունը» երկհատոր աշխատությունը, ուր քննության է 

ենթարկվում Գերմանիայի սոցիալ-տնտեսական և քաղա-

քական զարգացման հետագիծը։ 

Հայ մտքի նոր չափումների համար շահեկան հան-

դիսացան Միքայել Վարանդյանի աշխատությունները։ 

Նա մարքսիզմը դիտում է որպես մի ուսմունք, որում 

առաջադրված շատ թեզեր, որպես պատրանքներ, խոցելի 

են դարձել իրական զարգացման ճշմարտության հանդեպ։ 
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«Հեգելյան վերացական մի կառուցվածքի» վրա հիմնված 

այդ ուսմունքը, որը չափումների անհամապատասխա-

նություն է հայտնաբերում և «անհամաձայն էր կենդանի 

իրականության հետ», իր շատ մասերով չի դարձել 

պատմության ուղեկիցը։ Մարքսի ուսմունքի խարիսխը, 

որի վրա կառուցվում է հասարակական հարաբերու-

թյունների ամբողջ համակարգը, ենթադրում է տնտե-

սական գործոնը, իսկ դա նշանակում է «պատմական 

վերիվարումերին» տալ միագիծ գնահատումներ, մի կողմ 

թողնելով հոգևոր ու գաղափարական ազդակների նշա-

նակությունը
124

։ 

Մարքսիզմի բազմաթիվ դրույթներ հակասության մեջ 

են կյանքի քննության հետ։ Սահմանափակ պիտի դիտել 

այն անվերապահ դիտարկումը, թե գնալով խորանում են 

դասակարգային ու սոցիալական ներհակությունները։ XX 

դարասկզբին, քաղաքակրթության ընթացքը պարտա-

դրում է ճշտումներ կատարել այդ ըմբռնումներում և 

որքան էլ այն ենթակա լինի «շահամոլ էգոիզմի» դրսևո-

րումներին, այնուհանդերձ նախորդ դարաշրջանների հա-

մեմատությամբ հումանիզմի սկզբունքն ավելի շեշտված է, 

և ընդհանուր զարգացումը գնում է հենց այդ ուղղու-

թյամբ, «էգոիստական մղիչները հետզհետե նվազում են, 

տեղի տալով ալտրուիստական կամ այլասիրական մղիչ-

ներին»
125

։ 

Հասարակության էվոլյուցիայի գործակիցները միան-

գամից ստեղծվել չեն կարող, դա պահանջում է նախա-

պատրաստական մի երկարատև պատմաշրջան, որն այդ 

որակափոխությանը կտա պատճառականացված և 

բնականոն ձև. «Նոր բարձր ընկերային իրավակարգը, 

արդեն պատրաստված ու հասունացած հնի ծոցի մեջ, 

պիտի բխի հին, կապիտալիստական իրավակարգից 

նույնքան բնականորեն, ինչպես հասունացած երեխան 
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լույս աշխարհ է գալիս մոր արգանդից ...»
126

: Այս օրի-

նաչափության մեջ է, որ չի տեղադրվում ռամկավարու-

թյան ռուսական տարբերակը, որը փորձ էր ցատկելու 

բնականոն զարգացման հայտնի փուլերի վրայով։ Արդյուն-

քում երկիրը վերածվեց Tabula rasa-ի, մի կատարյալ 

«մերկ տախտակ» տրոհված հասարակական օրգանիզմ, 

քայքայված արդյունաբերություն և գյուղատնտեսություն, 

զինվորական կարգապահություն։ 

Մ.Վարանդյանի դարասկզբին արված դիտողու-

թյունները, համահունչ լինելով դարավերջի նորագույն 

ըմբռնումներին, ձեռք են բերում արդիական նշանակու-

թյուն։ Նա իր վերլուծություններում առաջնորդվում էր 

քննադատական մտքի վերընթաց չափանիշներով։ 

Դարասկզբի հայտնի դեմքերից է Բախշի Իշխան-

յանը, որի մտորումները «հասարակության ինչ է լինելու 

և ինչպես է զարգանալու մասին» հայ քննադատական 

մտքի ուշագրավ էջերից են։ Նրա «Տնտեսական զարգաց-

ման ֆազերը» աշխատությունը նվիրված է հասարակա-

կան զարգացման աստիճանների, այն պայմանավորող 

օրենքների և այդ աստիճանները բնութագրող առանձ-

նահատկությունների վերլուծությանը։ Ուրվագծելով հա-

սարակության առաջընթացի հետագիծը, առանձնացվում 

են տնտեսական զարգացման երեք շրջաններ՝ տնային 

փակ տնտեսություն, քաղաքային տնտեսություն և ժո-

ղովրդական տնտեսություն։ Այս բաժանման հիմքում 

դրված է փոխանակային կոնցեպցիան, որով ելակետային 

նշանակություն է տրվում փոխանակության ձևերի փո-

փոխությանը, ճշգրիտ ու առավել ընդհանրական ցուցա-

դրելով «պատմական մարդու տնտեսության զանազան 

ձևերը, նրանց աստիճանական բարդացումը»
127

։ Հասա-

րակական կյանքի ճանաչողության հարցերում հայ իրա-

կանությանը հաղորդակից դարձնելով համաշխարհային 
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մտքի ձեռքբերումներին, նա փորձում է պարզել, թե ի՞նչ է 

ինքն այդ հասարակություն ասածը, ինչպես է կազմված, 

ի՞նչ օրենքներ են իշխում նրա զարգացման մեջ, որո՞նք 

են նրա առաջադիմությանը նպաստող հանգամանքները 

և ի՞նչ պայմաններ են արգելք հանդիսանում նրա զարգաց-

ման ընթացքում։ Սոցիոլոգիական մտքի բոլոր ուղղու-

թյուններից առավել տարողունակը հոգեբանականն է։ 

Այն հասարակական երևույթների պատմական բացա-

տրության ու զարգացման օրինաչափությունների հիմ-

քում դնում է անհատի ու կոլեկտիվի հոգեբանական 

գործակիցները իրենց փոխազդեցությունների մեջ և 

առավել ստույգ է արտահայտում ընդհանուր էվոլյուցիան, 

քանի որ «անհատական և հասարակական հոգեբանու-

թյունների ընդհարումները ու հաշտությունները կազմում 

են հասարակական կյանքի զարգացման ուղին»
128

։ Բ.Իշ-

խանյանի «Հասարակական գաղափարները» (1910) իր 

վերլուծական մեթոդաբանությամբ, հասարակական մտքի 

չափումների իր առանձնահատկություններով նորարա-

րություն էր ակնկալում, ինչը անվանվում է «գենետիկ-

վերլուծական մեթոդ»։ Ի տարբերություն պատմախրոնի-

կականի, այն ենթադրում է «գաղափարների ու պրոբլեմ-

ների այսպես ասած՝ խմբակցության (գրուպիրովկա) 

եղանակը ... իրենց ներքին օրգանական կապակցությամբ 

և դրանց շուրջը խմբել հեղինակի զանազան ժամա-

նակներում ունեցած արտադրությունները», որպես «որոշ 

հասարակական կատեգորիայի դասակարգային շահերի 

և ձգտումների պատմական միսիայի լոգիկական արտա-

հայտիչներ»
129

։ 

Ուշագրավ է Բ.Իշխանյանի «Развитие милитаризма 

и империализма в Германии» (1917) աշխատությունը։ Ի 

դեպ, գրքի ներածությունը գրել է Մ.Տուգան-Բարանովսկին, 

այն արժեքավորելով որպես պատերազմի պատճառները 
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լուսաբանող «ընդարձակ և ուսանելի փաստացի նյութի» 

վրա շարադրված և «հասարակական ուշադրության» 

արժանի ուսումնասիրություն։ Այն հանգամանալից պատ-

կերացում է տալիս Գերմանիայի տնտեսական էվոլյու-

ցիայի մասին, որը զուգորդվում էր բնակչության գաղա-

փարական ու հոգեբանական նախապատրաստությամբ, 

առաջ բերելով մի տեսակ «միլիտարիստական մանկա-

վարժություն», որը ուժի փառաբանությունը հասցնում է 

բացարձակ հասկացության, ուր մնացած ամեն ինչի 

գոյությունը դառնում է ենթակայական
130

։ 

Բ.Իշխանյանը Կովկասի տեխնիկատնտեսական ու 

ընդհանուր մշակութային առաջադիմության աղյուսակի 

առաջին հորիզոնականը հատկացնում է հայերին, որոնց 

մոտ զարգանում է նորաքաղաքացիության օրգանիզմը իր 

արդյունաբերական, առևտրական և ֆինանսաբանկային 

ճյուղավորումներով, զարգացում, որի հիմքում արդեն 

դրված է տնտեսական ռացիոնալիզմի սկզբունքը
131

։ 

Հայ մտքի պատմության մեջ կան այնպիսի հեղի-

նակներ, որոնց գործերը ժամանակի հետ ստանում են 

նոր հնչեղություն։ Այդ մտածողներից է Դավիթ Անանունը 

(Տեր-Դանիելյան)։ Նրա հետազոտությունները գերազան-

ցապես պատմատնտեսագիտական բնույթ ունեն։ «Ռու-

սահայերի հասարակական զարգացումը XIX դարում» 

աշխատությունը տալիս է հայ ազգի տնտեսական, կուլ-

տուրական և հոգևոր էվոլյուցիայի ընդհանուր նկարա-

գիրը, «քաղաքացիական զարգացման գործոնները»։ 

Ռուսական տիրապետությունն «Անդրկովկասի տնտե-

սական կյանքի համար ունեցավ հեղաշրջող նշանակու-

թյուն»
132

։ Դ.Անանունն այս իմաստով քննության է են-

թարկում Ռուսաստանին միանալուց հետո արևելահայ 

ագրարային հարաբերությունների օրենսդրական կար-

գավորման ընթացքը, ցույց տալիս արդյունաբերության 
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ու առևտրի զարգացումը։ Լինելով պատմաբան-տնտե-

սագետ նա տնտեսական գործոնը դիտում էր որպես հայ 

ազգային անկախության և ուժի գրավականը։ Նրա հայե-

ցողության մեջ թեև չէր սահմանազատվում տնտեսական 

զարգացման վերաբերյալ հասարակական մտքի ուղղու-

թյունների տիրույթը, հաճախ տարրալուծելով դրանք, 

այնուհանդերձ նշմարվում են կռվաններ, որոնց վրա 

«պիտի ամրանար ու ծավալվեր հայության հավաքումը»։ 

«Հայության ազգային կառուցվածքն այլանդակված դուրս 

եկավ թուրք-պարսկական տիրապետությունից»։ Իսկ ինչ 

արդյունք ունեցան հայահավաք գաղափարները ռուսա-

հայերի հասարակական զարգացման արդյունքում XIX դ. 

ընթացքում, ինչպիսին էին տնտեսական կյանքն ու դա-

սակարգային փոխհարաբերությունները, որոնք պայմանա-

վորեցին գաղափարի և դրա իրականացման ճեղքվածքը. 

«Հայությունը չէր ապրում ինքնամփոփ տնտեսական 

կյանքով։ Նրա տարբեր դասակարգերի շահերը բացասա-

բար չէին խաչաձևում կամ անջատվում միևնույն տնտե-

սական պատվանդանի կամ երևույթի շուրջը։ Հաշտությունն 

ու բախումը տեղի էր ունենում այնպիսի պայմաններում, 

որ ազգային հանգամանքը բռնում էր ետին տեղը։ Անդր-

կովկասի խայտաբղետ ազգաբնակչական կազմը, հայկա-

կան դրամագլխի գաղութայնությունն ու թափառասիրու-

թյունը, պետականության ստեղծած հարստացման հնա-

րավորությունները առանց հայկական տարրի որևէ մաս-

նակցության, Հայաստանի անջատված լինելը մեծ ուղի-

ներից ու զարգացած տնտեսական կենտրոններից այս 

բոլորը չէին վկայում ու խոսում այն մասին, թե հայու-

թյունը տնտեսապես ինքնամփոփ է և նրա դասակար-

գերը շահագրգռված իրար գոյության այս կամ այն վիճա-

կով։ Այո, տնտեսական կապը հայերի, իբրև ազգության 
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մեջ, չափազանց թույլ էր և այդ պատճառով տկար էր ազ-

գային մարմինը»
133

։ 

Ազգության «ներքին ու արտաքին» խորհուրդը 

տնտեսական խնդիրն է, որի համար անհրաժեշտ է 

ստեղծել ընդհանուր տարածքային պատվանդան, որպես 

«ազգային բարոյական կապն ամրացնող» գործոնի, որից 

դուրս մնացած հատվածներն իրենց «նյութական զորու-

թյամբ անմասն են մնում ազգի կյանքին»
134

։ 

Վերլուծելով Հայաստանի ու Ղարաբաղի տնտեսա-

կան ամբողջության հիմքերը, Դ.Անանունը եզրակացնում 

է, թե «Ղարաբաղը ամբողջական Հայաստանից դուրս՝ 

դա խոց է ... եթե Ադրբեջանում խելքը գլխին քաղաքա-

գետներ լինեին, նրանք ամենից առաջ կհրաժարվեին 

Ղարաբաղից։ Եթե Հայաստանում հայրենիքի հավաքման 

համոզված գործիչներ կան՝ նրանք օրն ի բուն պիտի 

խորհեն Ղարաբաղի մասին»։ «Պայքարին է վերապահ-

ված լուծելու հարցը ...»
135

: 

Այդ է պահանջում «հավաքական հայության» գա-

ղափարը՝ ազգային միասնության գաղափարը։ 
 

Խորհրդային շրջան 
 

1920 թվականից հետո խորհրդային շրջանի հայ 

տնտեսագիտական միտքը դիմորոշվում է միայն դեպի 

մարքսիստական գնահատման չափանիշները։ Մինչ այդ 

թարգմանաբար լույս են տեսել Կ.Մարքսի և Ֆ.Էնգելսի 

մի շարք աշխատություններ։ Պարբերական մամուլի էջե-

րում Ս.Շահումյանը, Ս.Սպանդարյանը, Բ.Կնունյանցը, 

Ա.Մյասնիկյանը, Ս.Կասյանը հանդես են եկել մարքսիզմի 

տնտեսական դրույթների մեկնություններով
136

։ 
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1924-ին թարգմանաբար լույս է տեսել Լ.Լյուբիմովի 

մարքսիստական դրույթների շարադրանքի առաջին «Քա-

ղաքատնտեսության դասընթացը», իսկ 1932-ին՝ Պ.Ադե-

յանի, Ա.Ադոյանի, Ն.Մակինցի կազմած «Մարքսիստական 

քաղաքատնտեսության հիմունքները»։ Թ.Ավդալբեգյանը, 

Ն.Ստեփանյանը հանդես են եկել Կ.Մարքսի տնտեսական 

զարգացման տեսությունը մեկնաբանող ուսումնասիրու-

թյուններով։ Մարքսյան վերարտադրության սխեմաներն 

իրենց զարգացումներն են ստացել Թ.Ավդալբեգյանի աշ-

խատություններում, իսկ նրա «Ռուս-հայերեն տնտեսա-

գիտական տերմինների բառարանը» կարևոր նշանակու-

թյուն է ունեցել հայ տնտեսագիտական և հասարակագի-

տական լեզվի զարգացման ասպարեզում։ 

1920-30-ական թվականներին լույս են տեսել նոր 

տնտեսական քաղաքականության, գյուղացիության կոո-

պերացման, աշխատավարձի (Հ.Ազատյան), սպառողական 

կոոպերացիայի (Գ.Պիճիկյան, Պ.Ստամբոլցյան), ֆինանս-

ների (Գ.Ջաղեթյան, Ղ.Շաքարյան), բնակչության կազմի 

(Պ.Աբելյան), քաղաքատնտեսության հարցերի (Բ.Կոստան-

յան, Ս.Գուլոյան) վերաբերյալ ուսումնասիրություններ։ 

1930-ական թվականներին հայերեն է թարգմանվել 

Կ.Մարքսի «Կապիտալ»-ի երեք հատորները։ 

Խորհրդային կարգերի առաջին տասնամյակներին 

հանրապետության տնտեսության կարգավորմանը զուգըն-

թաց ձևավորվեցին գիտության, կրթության, մշակույթի 

զարգացման ապահովման համար կազմակերպություն-

ներ և գերատեսչություններ։ 

Այս առումով կազմակերպված առաջին սոցիալ-

տնտեսագիտության ուղղվածության հետազոտություններն 

իրականացվել են 1920-ական թվականներին Երևանի 
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պետական համալսարանի հասարակագիտական ֆա-

կուլտետի, իսկ այնուհետև տնտեսագիտական ֆակուլ-

տետի կազմում ստեղծված առանձին ամբիոններում։ 

Կային այլ կրթագիտական հաստատություններ ևս, սա-

կայն սակավաթիվ տնտեսագետ մասնագետները իրենց 

հետազոտություններում անկապակից էին, ցրված տար-

բեր կազմակերպություններում։ 

1955-ին կազմավորվել է ՀԽՍՀ ԳԱ տնտեսագիտու-

թյան ինստիտուտը, 1958-ին՝ ՀԽՍՀ գյուղատնտեսական 

էկոնոմիկայի և կազմակերպման ԳՀԻ, 1966-ին՝ ՀԽՍՀ 

պետպլանի տնտեսագիտական և պլանավորման ԳՀԻ, 

նույն թվականին՝ ԽՍՀՄ պետպլանի պլանավորման և 

նորմատիվների ու ԽՍՀՄ առևտրի նախարարությանը 

կից առևտրի կոնյունկտուրայի և ժողսպառման ապրանք-

ների ուսումնասիրության համամիութենական ԳՀԻ-ների 

հայկական մասնաճյուղերը։ 

Գրվել են ձեռնարկներ և մարքսիստական քաղաքա-

տնտեսությունը մեկնաբանող աշխատություններ (Ա.Առա-

քելյան, Ն.Թովմասյան, Զ.Բաշինջաղյան)։ 

Ուսումնասիրություններ են կատարվել կապիտալ 

ներդրումների արդյունավետության բարձրացման (Տ.Խա-

չատուրով, Ա.Արզումանյան), հիմնական ֆոնդերի վերար-

տադրության, արտադրության կառավարման, տնտեսա-

կան հաշվարկի, գիտատեխնիկական առաջադիմության 

(Ա.Առաքելյան, Բ.Եղիազարյան, Հ.Խաչատրյան, Ա.Մխի-

թարյան, Գ.Խանիկյան), ազգային հարստության, հասա-

րակական ամբողջական արդյունքի, ազգային եկամտի 

արտադրության և բաշխման (Մ.Ադոնց, Ց.Մահտեսյան, 

Գ.Հարությունյան, Մ.Սարգսյան, Թ.Թորոսյան), ֆինան-

սավարկային հարաբերությունների տեսության, գործնա-
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կան կիրառության (Ղ.Շաքարյան, Դ.Ալավերդյան, Վ.Խլղա-

թյան, Ի.Ավետիսյան, Ս.Սիտարյան), միջճյուղային կապերի 

ու հաշվեկշռի (Շ.Մարգարյան, Մ.Գևորգյան) վերաբերյալ։ 

1960-ական թթ.-ից ձևավորվել է տնտեսության 

մաթեմատիկական մոդելավորման ուղղությունը։ Քննարկ-

վել են ժողովրդական տնտեսության ճյուղային և տա-

րածքային, կապիտալ ներդրումների, գիտատեխնիկական 

առաջադիմության արդյունավետության գնահատման, 

վերլուծության պլանավորման ու մոդելավորման տեսու-

թյան և կիրառման հարցերը (Ա.Աղանբեգյան, Բ.Եղիա-

զարյան, Յու.Մովսիսյան, Ս.Սարգսյան, Վ.Խլղաթյան, 

Ա.Կարապետյան, Բ.Շահնազարյան, Ս.Ղանթարջյան, 

Վ.Կարաբեկով, Վ.Թորոյան, Վ.Բոստանջյան)։ 

Հետազոտություններ են կատարվել ընդհանուր տնտե-

սական կատեգորիաների ու հարցերի (Մ.Քոթանյան), 

արտադրողական և ոչ արտադրողական աշխատանքի 

(Վ.Ներկարարյան), բնակչության կենսամակարդակի սո-

ցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրների, անհրաժեշտ և հա-

վելյալ արդյունքի բովանդակության (Գ.Ղարիբյան), շա-

հույթի ու շահութաբերության (Ռ.Կարագեդով), գնագո-

յացման (Վ.Ղազանչյան), աշխատուժի վերարտադրության, 

տնտեսական շահերի և նյութական խթանման (Գ.Կիրա-

կոսյան, Հ.Պողոսյան) վերլուծությանը։ Աշխատություններ 

են գրվել քաղաքի և գյուղի էական տարբերությունների 

վերացման (Ս.Բադալյան), պլանավորման տեսության 

(Հ.Թումանյան, Ա.Կիրակոսյան), տնտեսական մեխանիզմի 

(Ռ.Միրզոյան), տարածքային կառավարման պլանավոր-

ման և կատարելագործման (Հ.Սարգսյան, Հ.Ղուշչյան), 

աշխատանքի և արտադրանքի որակի և արդյունավե-
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տության կառավարման (Է.Օրդյան), ծառայությունների 

ոլորտի (Հ.Պետրոսյան) մասին։ 

Ճյուղային հարթություն են ենթադրում արտադրո-

ղական ուժերի տեղաբաշխման, երկաթուղային տրանս-

պորտի զարգացման (Կ.Վերմիշև, Ի.Խուրշուդյան), հան-

րապետության տնտեսության ռեսուրսային ներուժի ար-

դյունավետ օգտագործման, ընդերքի հանքահումքային 

պաշարների տնտեսական գնահատման, բնօգտագործ-

ման մեթոդաբանության և մեթոդների (Բ.Սելվինազյան, 

Ա.Թադևոսյան, Հ.Բենունի, Լ.Բաղդասարյան) արդյունա-

բերության մեջ՝ աշխատանքի արտադրողականության, 

արտադրության կառավարման, համակենտրոնացման ու 

մասնագիտացման (Յու.Սուվարյան, Ա.Ավանեսյան, Գ.Եղիա-

զարյան, Վ.Հայրապետյան, Ա.Նազարյան), արտադրական 

կառուցվածքների, միավորումների աշխատանքի կազ-

մակերպման, արտադրության գործընթացների լավարկ-

ման (Լ.Վարդանյան, Վ.Պետրոսյան, Ա.Արշակյան), գյու-

ղատնտեսության էկոնոմիկայի տարբեր բնագավառների 

վերաբերյալ (Կ.Այրումյան, Ն.Մանասերյան, Հ.Կարճիկյան, 

Լ.Ադամյան, Ա.Մարուխյան, Հ.Ղուշչյան, Հ.Կազումով, Մ.Մել-

քոնյան, Ս.Ղազարյան,Ս.Սարգսյան) ուսումնասիրություն-

ները։ 

Հետազոտության ինքնուրույն բնագավառ են հան-

րապետության բնակչության, աշխատուժի պաշարների 

վերարտադրության, ժողովրդագրության խնդիրները (Վ.Խո-

ջաբեկյան, Լ.Դավթյան, Վ.Կյուրեղյան, Ս.Կոստանյան, 

Ս.Կարապետյան)։ 

XX դարի կեսերից հրատարակվել են աշխատություն-

ներ, որոնցում համակարգվել է Հայաստանի տնտեսական 

զարգացման պատմությունը (XIX և XXդդ. տնտեսության 



 76 

 

իրողությունները), վերլուծության են ենթարկվել Հայաս-

տանի սոցիալ-տնտեսական հողային հարաբերություն-

ների, արդյունաբերության, տրանսպորտի, ֆինանսների 

և տնտեսության մյուս ճյուղերի պատմությունը (Մ.Ադոնց, 

Խ.Ավդալբեգյան, Հ.Թումանյան, Մ.Եգանյան, Լ.Սարգսյան)։ 

Կ.Կարագյանն ուրվագծել է Հայաստանում սպառողական 

կոոպերացիայի ծագման ու զարգացման, իսկ Լ.Անան-

յանը՝ խորհրդային շրջանի տնտեսական պատմությունը։ 

1950-60-ական թթ. հայ տնտեսագիտական մտքի 

պատմությունը ձևավորվել է որպես գիտություն։ Համա-

կարգվել են վաղ և զարգացած ֆեոդալիզմի սոցիալ-

տնտեսագիտական միտքը (Ն.Թովմասյան), նոր շրջանի 

տնտեսագիտական միտքը (Խ.Գուլանյան, Ս.Զուրաբյան, 

Մ.Ադոնց, Ն.Թովմասյան, Ռ.Սարինյան, Վ.Աղուզումցյան, 

Ա.Օհանյան, Հ.Թամրազյան), հայ իրականության մեջ 

մարքսիստական տնտեսագիտական մտքի տարածման 

(Խ.Գուլանյան, Մ.Գրիգորյան) և խորհրդային շրջանի 

պատմությունը (Ն.Թովմասյան, Մ.Գրիգորյան)։ 
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ՈՒՐՎԱԳԻԾ ԱՐԴԻ ՀԱՅ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՄՏՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ  

Ազգային տնտեսություն.  

մուտքի մտորումներ 
 

XX դարի հայտնի տնտեսագետ, Նոբելյան մրցանակի 

դափնեկիր Վասիլի Լեոնտևը 1989 թվականին տրված 

հարցազրույցներից մեկի ժամանակ նկատել է. «Հարցը, 

որի մասին ես շատ եմ մտածում, դա դժվարություններն է 

վերակառուցման ճանապարհին։ Այն, ինչ դուք անում եք, 

իրենց էությամբ հեղափոխական վերափոխություններ 

են։ Դա կարծես անցում է ֆեոդալիզմից կապիտալիզմին։ 

Բայց վերակառուցումը, պատկերավոր ասած, բնակա-

րանի կապիտալ վերանորոգում է։ Լավ է, եթե վերանո-

րոգման ժամանակ դու կարող ես տեղափոխվել ամա-

ռանոց։ Իսկ եթե այդպիսի հնարավորություն չկա։ 300 

միլիոն բնակչություն ունեցող հսկայական երկիր և այդ-

պիսի կապիտալ վերանորոգում։ Ինչպես անել, որ աշ-

խատանքի արտադրողականությունն անկում չունենա, 

չնվազի ազգային եկամուտը, չիջնի կենսամակարդակը։ 

Դրա հետ կապված՝ հարկ է խիստ վերահսկել գները, 

թույլ չտալ դրանց անհիմն աճ, ինչը շատ կարևոր է քա-

ղաքական տեսանկյունից...։ Այստեղ բանն ավելի դժվար 

է, քան հրապարակայնություն մտցնել ...Տնտեսության 

վերակառուցումը ավելի դժվար է։ Ես գլխավոր առաջ-

նությունը կդարձնեի կենսամակարդակի պահպանումը»
137

։ 

Բնականաբար, անվանի տնտեսագետը չէր կարող կռա-

հել դեպքերի հետագա ընթացքը։  
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Չեմ կարծում, թե ԽՍՀՄ գոյության վերջին տարի-

ներին նրանցից շատերը, ովքեր Միության գերագույն 

խորհրդի նիստերին պաթետիկ կոչեր էին անում ակնթար-

թային անցում կատարելու շուկայական համակարգին, 

տեղյակ էին համաշխարհային տնտեսական զարգացման 

պատմությանը և տնտեսագիտական տեսությունների 

էվոլյուցիային։ Սակայն, ինչպես հաճախ այս կամ այն 

հարցի լուծման ժամանակ, այս հարցում ևս ընտրությունը 

կանգ առավ ոչ լավագույն տարբերակի վրա։ Շատ մեծ 

էր շուկայական հարաբերություններին շուտափույթ 

անցնելու գայթակղությունը։ Եվ ահա, 1992 թվականի 

հունվարից Ռուսաստանում և Հայաստանում, գրեթե 

միաժամանակ, գները ազատականացվեցին։ Սկզբնա-

վորվեց մուտքը շուկայական տնտեսություն։ Սկսվեց 

ապապետականացման գործընթացը, նույնքան շուտա-

փույթ և նույնքան արագ ու անծրագիր։ Այժմ արդեն 

հետադարձ հայացքով շատերը գնահատում են, որ դա ոչ 

թե բնականոն զարգացման արտահայտություն էր, այլ 

«թելադրված հարկադրական շեղում», ոչ թե տնտեսական 

ուժի, այլ նրա թուլության արդյունք էր։ Եվ, եթե ռեֆորմ 

իրականացնողները ինչ-որ տեղ իրավացի էին շուկայական 

տնտեսության արժեքների արմատավորման տեսությու-

նից սերտած չափանիշների տեսակետից, բայց իրավացի 

չէին դրանց հետևանքների գնահատման անտեսման 

առումով, թե իբր այդ նորի սկիզբը իր մեջ պարունակում 

է արագ զարգացման վերընթաց միտումը։  

Ռեֆորմների իրականացումը կապված է բազմաթիվ 

խճճվածքների հետ։ Գրականության մեջ վկայակոչվում է 

կիբեռնետիկայի հիմնադիր Նորբերտ Վիների կողմից 

բերված այսպիսի մի օրինակ. Հնդկաստանից վերադար-

ձած անգլիական սպան իր հետ բերում է մի հրաշագործ 

առարկա՝ կապկի չորացրած թաթ, որը կարող է իրակա-
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նացնել բոլոր ցանկությունները։ Ընկերներից մեկը նրա-

նից խնդրում է այդ թաթը և, չնայած վտանգավորության 

մասին նախազգուշացումներին, գուշակում է իր ցանկու-

թյունը. վաղը առավոտյան ստանալ 50 հազար ֆունտ՝ 

դրա համար առանց ջանքեր թափելու։ Առավոտյան, 

փոստատարը նրան բերում է ծանուցագիր. «Ձեր տղան 

մահացել է ավտովթարից։ Որպես նրա միակ ժառանգորդ, 

դուք կարող եք անհապաղ ստանալ 50 հազար ֆունտ»։ 

Պայմանները կատարված են, ցանկությունը նույնպես։ 

Բերվածը պարզապես նպատակ է հետամտում ցույց 

տալու, թե այս կամ այն խնդրի իրականացումը կապված 

է բազմաթիվ պայմանականությունների հաշվառման հետ 

(տվյալ դեպքում, որ «վնասներ չպիտի լինեն իմ բարե-

կամներին, հարազատներին, քաղաքին, էկոլոգիային, 

երկրին, ազգի ճակատագրին և այլն, և այլն), հակառակ 

դեպքում այն կարող է կապված լինել հասարակական 

մեծ ծախքերի և կորուստների հետ։ 

1. 

Խորհրդային հասարակական մտայնության ընդհա-

նուր համակարգում հայ տնտեսագիտական միտքը, ըստ 

էության, տեսականորեն չի քննել ազգային տնտեսության 

հարցը։ Ընդհանուր բառապաշարում բացակայում էր 

«ազգային տնտեսություն» հասկացությունը։ Տնտեսագի-

տությունն՝ ավելի քան հասարակական մտքի մի այլ 

բնագավառ, պահպանողական էր իր պահվածքով և 

ենթակա վերջավորված մտայնություն թվացող Աստվա-

ծաշնչի տիրույթին։ Այդ սահմանափակությունը մի զգալի 

մասով կանխորոշված էր առկա տնտեսական համա-

կարգի կառուցվածքով։ Սակայն մի փուլում, երբ նախկին 

համակարգերն ու կառուցվածքները փոխարինվում են 

նորերով, օրակարգի անհրաժեշտություն է դառնում 

երևույթները քննելու նոր կապակցություններում։ Հան-
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րապետության արդի կացությունն առիթ է տալիս մտո-

րումների, ինչպիսին է լինելու ազգային տնտեսության 

ապագան, որոնք են դեպի այն տանող ճանապարհները, 

ինչ օրինաչափության է ենթակա և այլն, և այլն։ Այս 

իմաստով ես անդրադառնում եմ մասնագիտական խորու-

թյամբ գրված և տեսական հարթություն ակնկալող հոդ-

վածներին և փորձում դրանցում ուրվագծել ելակետային 

ու առաջադրված հարցերի գիտական դրվածքը, թե ազ-

գային տնտեսության լինելիության արդի գործընթաց-

ները ինչ ընդհանրություններ ու տարընթաց միտումներ 

են հայտաբերում իրականության հետ։ 

Տնտեսական անկախության վերաբերյալ իր մտո-

րումները, Մ.Քոթանյանը սկսում է սուբստանցիոնալ նշա-

նակության այն սկզբունքի քննությունից, ըստ որի հասա-

րակական էվոլյուցիայի բոլոր աստիճաններում մարդ-

կանց, ժողովուրդների և ազգերի գոյատևությունը միշտ 

էլ ենթակա է եղել «ազատ գործունեության» և «անկա-

խության ձգտման» մարդու բնության բնական հակվա-

ծությանը։ Բնականաբար, չի կարելի ազատությունը 

հանգեցնել բացարձակության, քանի որ որքան շահի 

սկզբունքը մղում է ազատ գործունեության, ապա նույն-

քան էլ «ընտանիքի, էթնիկական խմբի, ազգի, պետու-

թյան շահերի ընկալումը ենթադրում է նրա սահմանա-

փակությունը, պայմանավորում այդ ազատության աստի-

ճանը, հետևապես՝ նաև տնտեսական անկախության 

աստիճանը։ Ազգային տնտեսությունը մեկուսացած երևույթ 

չէ։ Այն համաշխարհային տնտեսական հանրության մի 

բաղկացուցիչ մասն է, և հենց այս կետում պիտի փնտրել 

նրա արտացոլման անհրաժեշտությունը։ Հետևաբար, ոչ 

միայն անիմաստ է քննել բացարձակ անկախության այս 

կամ այն ուժերի բացառման հարցը, այլ երևույթն առնչել 

արդի գործընթացների իրական ընթացքին. «Անկախու-
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թյունն այսօր ընկալվում է սեփական կամքով տարբեր 

աստիճանի համագործակցության միջազգային համա-

կարգի մեջ մտնելը, որը, մեղմ ասած, գնում էր իր բացար-

ձակ անկախության զիջմանը։ Պետությունները, հավա-

սարակշռելով իրենց տնտեսական, քաղաքական շահերը, 

սեփական կամքով զիջում են իրենց բացարձակ անկա-

խության աստիճանը»
138

։ Այնուհանդերձ, այդ ընդհանուր 

գործընթացում, ի՞նչ չափանիշներ են որոշում և պայմա-

նավորում տնտեսական անկախության ազգային սահ-

մանները։  

Ազգային տնտեսությունների առանձնահատկություն-

ների անտեսումով էր պայմանավորված ԽՍՀՄ-ում ամբողջ 

տնտեսությունը բեռնաշրջանառության վրա կառուցելու 

պաթոլոգիական սկզբունքը (վերջինիս ծավալը երեք ան-

գամ գերազանցում էր ԱՄՆ-ի մակարդակը, այն դեպքում, 

երբ արտադրության ծավալով կազմում էր նրա մոտ 60-

70 տոկոսը), որ Հայաստանի տնտեսությունը վերածվել 

էր դրսի հումքի վրա աշխատող տնտեսության (սեփական 

հումքային պաշարներով ապահովվածությունը կազմում 

էր մոտ 18 տոկոս), ուր բացակայում էր հանրապետության 

նյութական ու հոգևոր արտադրությունների ու ծառայու-

թյունների համալիր օգտագործման հանգամանքը։ Եվ ոչ 

վաղ անցյալում, երբ սկիզբ առան կենտրոնախույս տրա-

մադրությունները, և պառլամենտական ատյաններում ու 

գիտական հոդվածներում քննարկումներ էին գնում հան-

րապետությունների տնտեսական անկախության վերա-

բերյալ, տնտեսագետը մտավախություն ուներ ազգային 

տնտեսության արդյունավետ գործունեության վերաբերյալ, 

հետևապես, որոնումը պետք է ենթակա լինի «տարբեր 

իրադրություններում գործող տնտեսության ստեղծմանը, 

այսինքն՝ ազգի տնտեսական հարաբերական անկախու-

թյունը և գոյատևությունն ապահովող խնդիրները լուծող 



 82 

 

տնտեսության ստեղծումը»։ Խոսքը վերաբերում է արտա-

դրության և հատկապես արդյունաբերության վերամաս-

նագիտացմանը
139

։ 

Տնտեսական զարգացման վրա ազդող գործոններն 

այնքան շատ են ու փոխկապակցված, որ հաճախ, նույ-

նիսկ ամենահստակ տեսության վրա կառուցված ծրագ-

րերն անգամ, չեն համապատասխանում դրանց իրական 

լուծումներին։ Հայաստանի Հանրապետությունն այդ 

խնդիրները կարող է լուծել մի կողմից ներքին կարողու-

թյունների ճշգրիտ հաշվառման, իսկ մյուս կողմից՝ աշ-

խատանքի միջազգային կապերի ինտեգրացման միջոցով։ 

Այն, ինչ ստեղծվել է տասնամյակների ընթացքում, մի 

քանի տարում փոխել հնարավոր չէ։ Դա է ճշմարտությունը, 

որը կառուցված է ոչ թե վերացական տրամաբանությամբ, 

այլ շատ երկրների զարգացման իրողության ստուգաբա-

նությամբ։ Այս տեսակետից արգասաբեր չեն մի կողմից 

տնտեսական կյանքը քաղաքական գործոնին ենթարկելու 

միտումները և մյուս կողմից՝ հումքի արտահանության 

միջոցով տնտեսության վերակառուցման ծրագրային ուղին։ 

Քաղաքական տատանումները կայուն հիմք չեն կարող 

լինել կառուցելու շատ թե քիչ հարաբերական ինքնու-

րույնություն ունեցող տնտեսություն և, որ կարևորն է, 

նախորդ տասնամյակներում տնտեսական կապերի հա-

մար ելակետայինը հենց քաղաքական սկզբունքն էր, որը 

որպես անբնական սկզբունք, ի վերջո, հանգեցրեց ինք-

նաժխտման։ Ինչ վերաբերում է հումքի արտահանության 

ծրագրային խնդրին, ապա դա տնտեսական զարգացման 

առումով անցած մեթոդ է, որն ավելի շուտ նմանություն է 

հայտաբերում XVII-XVIII դարերի տնտեսական քաղաքա-

կանությանը, առավել ևս Հայաստանի պես սահմանափակ 

ռեսուրսներով պետության համար։ Ամեն մի տնտեսություն 

ենթադրում է որոշակի նախադրյալների և առանձնա-
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հատկությունների առկայություն։ Խոսքը վերաբերում է 

բնակլիմայական, ժողովրդագրական և սոցիալ-տնտեսա-

կան գործոններին, որոնց վրա պետք է կառուցվի հան-

րապետության տնտեսական անկախությունը։ Հենց այդ 

դիտակետից էլ Մ.Քոթանյանի հայեցության մեջ առանձ-

նահատուկ կարևորություն են ստանում հանքահումքային 

պաշարների արդյունավետ օգտագործումը՝ ղեկավարվելով 

միավոր բնական հանքային պաշարներից բազմատեսակ 

վերջնական արդյունքների թողարկման սկզբունքով, որը 

ենթադրում է արդյունաբերության և գյուղատնտեսության 

ճյուղային կառուցվածքների փոփոխություն։ 
 

*  * 

* 
 

Հանրապետության հասարակաշինության արդի 

գործընթացները հաճախ զուգորդվում են միակողմանի 

և ըստ էության ոչինչ չասող «հեղափոխությունն առանց 

կորուստների ձեռք չի բերվում» բնույթի կարգախոսներով։ 

Նորից հայ ազգը շրջադարձային փուլում է, և ժամանակն 

է անցյալի սխալների մեջ ստուգելու արդիականության 

խնդիրները և ոչ թե անցյալի սխալներին նորերն ավե-

լացնելու. «Ազգին նայենք ոչ թե պատմություն դառնալու, 

այլ պատմություն կերտելու տեսանկյանից»
140

։ Սա պիտի 

լինի ընդհանուր առաջընթացի հատկանշական առանձ-

նահատկությունը, հակառակը ենթակա է վրիպանքի։ Եվ 

այսպես՝ ազգապահպանությունը պետք է դառնա առաջ-

նահերթ խնդիր, քանի որ բնակչության անհրաժեշտ 

թվաքանակը և՛ տնտեսական ուժ է, և՛ քաղաքական 

գործոն է, և՛ ինքնապաշտպանություն, և՛ գոյատևություն։ 

Հարցը հատկապես կարևորվում է շուկայական հարաբե-

րությունների պայմաններում, որն իր ճշգրտումները 

կմտցնի նաև բնակչության վերարտադրության գործըն-
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թացներում և կտանի բնական աճի գործակիցների 

կրճատմանը։ 

Ազգապահպանության խնդիրը առիթ է տվել բազ-

մաթիվ մտորումների ու մեկնաբանությունների, իրարա-

մերժ հետևությունների։ Մի բան պետք է հստակ գիտակ-

ցվի. բոլոր մեծ պետությունների արտաքին կեցվածքը, 

որքան էլ առաքելական թվա փոքր պետությունների ու 

ժողովուրդների հանդեպ, միշտ էլ ունեցել է մի շեշտված 

ենթաիմաստ՝ սեփական շահի ենթաիմաստը։ Այս առու-

մով միջազգային իրավունքի սուբյեկտի փաստը ոչ միայն 

հանրապետության «անվտանգության գրավական լինել 

չի կարող», այլև այստեղ էլ նույն ենթաիմաստն է որոշում 

տեղերի դասավորվածությունը։ Այնուհանդերձ հարցը 

մնում է. ինչպիսի՞ն պիտի լինի հանրապետության կողմ-

նորոշումը, դեպի Ռուսաստան, թե՞ դեպի Թուրքիա։ Ի՞նչ 

կարելի է ակնկալել, ու՞ր կարող են տանել և ի՞նչ ստու-

գության են ենթակա այս կամ այն կողմնորոշման օգտին 

արծարծված փաստարկները։ Մ.Քոթանյանի ռուսական 

կողմնորոշման տեսակետը կառուցված է պատմության 

փիլիսոփայության և հատկապես այն հայտնության վրա, 

որ կատարեցին հայ ազգային մտքի մեծերը, սկսած XVIII 

դարից «հայ ժողովրդի ճակատագիրը դիմորոշելով դեպի 

Ռուսաստան»։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի՝ հայ ժողովրդի 

վրա ունեցած ազդեցության և նշանակության պատմական 

հետագիծը թույլ չի տալիս նույնիսկ զուգահեռ անցկաց-

նելու դրանց միջև, քանի որ առաջին դեպքում մենք գործ 

ունենք ձեռքբերումների և ազգային արժեքների բազմա-

պատկման, իսկ երկրորդ դեպքում՝ այդ արժեքների 

կորուստների, ֆիզիկական ոչնչացման հետ։ Սա է այն 

պատճառականությունը, որը հայ ազգային պահվածքի 

համար պարտադիր է դարձնում Ռուսաստանի հետ 

«ամենասերտ մշակութային, գիտական և տնտեսական 
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կապերի հաստատումը», իսկ ինչ վերաբերում է Թուր-

քիային, ապա այն «հայերի և Հայաստանի փրկության 

ճանապարհը լինել չի կարող»
141

։ 

Հայտնի բան է՝ ինչ-որ մի կետի հասնելու համար 

հաճախ հարկ է անցնել երկարատև ու դժվարին ճանա-

պարհ, հաղթահարել բազմաթիվ առարկայական ու 

ենթակայական արգելքներ ու խոչընդոտներ։ Տնտեսական 

կյանքը հիմնավոր փոփոխության է ենթարկվում։ Դա 

նաև սոցիալական հեղաշրջում է։ Հին կառուցվածքները 

չեն գործում, իսկ նորերը դեռևս չեն ուրվագծվել։ Անցու-

մային այս գործընթացները պետք է ուղեկցվեն խորը հա-

կասություններով՝ տնտեսական, սոցիալական, քաղաքա-

կան, հոգեբանական ջղաձգումներով, «ինչպես նաև 

զրկանքներով»։ Շուկայական հարաբերությունները պար-

տադրում են նպատակամղել ամբողջ գործունեությունը՝ 

տեղ գրավելու աշխատանքի բաժանման համաշխարհա-

յին հանրության համակարգում։ Թերևս անկախությունը 

որոշակի իմաստ կունենա աշխատանքի բաժանման այդ 

կապակցությունների մեջ, որը կլինի «առավել բնական... 

տարբերակը և կապահովի տնտեսության «կառուցված-

քային ու որակական» այնպիսի փոփոխություններ և 

ներուժի այնպիսի օգտագործում, որը, ինչպես նկատել է 

Վ.Խոջաբեկյանը, կտանի «արտաքին շուկայում հանրա-

պետության մրցունակության բարձրացմանը»։ 

Դեռևս անցյալ դարավերջին Ստեփան Գուլիշամբա-

րովը գտնում էր, որ տարբեր երկրների «աշխարհագրա-

կան-տնտեսական ինքնուրույնություն» հասկացությունն 

ունի հարաբերական իմաստ, քանի որ նրանցից յուրա-

քանչյուրը լոկ ամբողջի մի մասն է։ Տարբեր երկրների 

մերձեցումն առարկայական և անխուսափելի է, որը տա-

նում է ժողովուրդների տնտեսական միավորմանը, և որ 

այդ ընդհանուր միության մեջ յուրաքանչյուր ժողովրդի 
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ազգային-քաղաքական դերն ուղիղ համեմատական կլինի 

ընդհանուր համաշխարհային տնտեսության մեջ նրա 

մասնակցությանը
142

։ 

Ջեյմս Ստյուարտ Միլը նկատել է, թե միջազգային 

առևտրի շահը աշխարհի արտադրողական ուժերի առա-

վել արդյունավետ օգտագործումն է։ Տնտեսագիտության 

մեջ գոյություն ունի, այսպես կոչված, հարաբերական ար-

դյունավետության տեսություն, որը վաղուց ապացուցել է 

այդ ուղու օգտաշահ բնույթը, երկրների և արտադրու-

թյունների մասնագիտացման կարևորությունը։ Բայց ինչ 

ձևով պիտի ընթանա այդ համարկումը։ 

Հայաստանը մինչև այժմ սերտորեն կապված է եղել 

նախկին Միության մյուս հանրապետությունների հետ, 

որոնք և՛ տեխնոլոգիական զարգացման աստիճանով, և՛ 

աշխատուժի որակավորման, և՛ արտադրանքի որակական 

և այլ հատկանիշներով գտնվում էին գրեթե նույն մակար-

դակի վրա։ Նրանք չեն կարող հավակնել համաշխարհա-

յին շուկայում մրցունակության բարձր տեղեր գրավելուն։ 

Այդ կապերը ձևավորվել են տասնամյակների ընթացքում՝ 

առաջ բերելով որոշակի ավանդույթներ։ Դրանց ջլատումը, 

Վ.Խոջաբեկյանի կարծիքով, կարող է ունենալ «անդառ-

նալի հետևանքներ»։ Միաժամանակ, արդի տնտեսական 

քաղաքականության սլաքը պետք է ուղղված լինի դեպի 

համաշխարհային շուկան։ Մեծ է համաշխարհային շու-

կայի քարտեզը։ Եվ դարձյալ Թուրքիան, և դարձյալ նրա 

հետ ունենալիք տնտեսական համագործակցության սահ-

մանների հարցը։ Թվում է՝ անցել է անկախության ոգևո-

րության շրջանը, երբ կոչ էր արվում թռչելու պատմության 

վրայով, երբ «քաղաքակիրթ» Թուրքիային ներբողներ 

էին շռայլվում։ Նման մոտեցումը պարզապես վկայում է 

տնտեսական կյանքի չգիտության մասին։ Սեփական 

տեղի ինքնագիտակցումը թույլ կտա ճիշտ որոշելու մեր 
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ազգի տեղը և չմոռանալու, որ «ինչ-որ երանելի պայման-

ներում տնտեսական զարգացման մակարդակով Հայաս-

տանը որքան էլ առաջադիմի բնակչության մեկ շնչին 

ընկնող արդյունաբերական արտադրանքով, անգամ, եթե 

գերազանցի զարգացած երկրների մակարդակը, դարձ-

յալ մնում է մի փոքրիկ պետություն, փոքրիկ իր բնակչու-

թյամբ ու տարածքով, տնտեսական ու ռազմական ներու-

ժով, ազգային եկամտից պաշտպանության համար միջոց-

ներ հատկացնելու և սահմանն անվտանգ պահելու հնա-

րավորությամբ»
143

։ 

Ազգաբնակչության էկոնոմիկան կոչված է ուսում-

նասիրելու այն փոխադարձ ազդեցությունը և կախվա-

ծությունը, որ առկա է տնտեսության և ժողովրդագրու-

թյան զարգացման միջև։ Մի փուլում, երբ պահանջարկը 

և առաջարկը դառնում են տնտեսական գործընթացը 

կարգավորող հիմնական լծակները, բնակչության զբաղ-

վածության ուղղակի կարգավորման պետական քաղա-

քականությունը փոխարինվում է անուղղակի ձևերով։ 

Թեև հանրապետությունում առկա են որոշակի յուրահա-

տուկ գործոններ, որոնք ենթադրում են նաև առանձին 

կողմերի կենտրոնացված կառավարման անհրաժեշտու-

թյունը։ 

Աշխատանքի շուկայի կանխատեսումը միշտ էլ ելա-

կետ ունի տվյալ սոցիալական-տնտեսական իրավիճակը, 

իսկ դա Հայաստանում ներկայացնում է բազմակի կապերի 

ու պատճառական ներհյուսումների ամբողջություն, ինչ-

պիսիք են առաջիկա երկու տասնամյակներում աշխա-

տանքային ռեսուրսներով հանրապետության ապահով-

վածության համեմատաբար բարձր մակարդակը, երկրա-

շարժի հետևանքները, փախստականների մեծ թվի առկա-

յությունը, որոշ ձեռնարկությունների լուծարքը և վերա-

մասնագիտացումը, կրկնվող տնտեսական շրջափակում-
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ները և այլն։ Սակայն ձևավորվող զբաղվածության նոր 

մոդելը չի սահմանափակվում նշված գործակիցների 

հաշվառումով։ Այդ մոդելի համակարգը ենթադրում է մի 

շատ ավելի լայն ու բարդ երևույթների ամբողջություն, 

որն ավելի կսրի աշխատանքային ռեսուրսների կառա-

վարման հիմնահարցը։ Բանն այն է, որ պետական սեփա-

կանության տեսակարար կշիռն աստիճանաբար պակա-

սում է՝ շնորհիվ նոր ձևերի առաջացման։ Վերջիններս 

իրենց հետ կբերեն տնտեսության կառուցվածքային 

փոփոխություն, որը շուկայական հարաբերություններին 

«արմատական անցման» և մյուս տարածաշրջանների 

հետ կապերի խախտումների դեպքում, այլ հավասար 

պայմաններում աշխատուժի ազատման գործակիցը կա-

րող է կրկնապատել։ Ըստ էության, նույն ուղղությամբ են 

գործելու ձեռնարկությունների տեխնոլոգիական վերա-

զինման և վերամասնագիտացման, ուղղաձիգ ու հորիզո-

նական տնտեսական կապերի զգալի մասի վերացման և 

այլ գործոններ։ Այդ պատճառով առաջարկվում է աշխա-

տանքի «միութենական բաժանման» նախկին ծավալային 

արտահայտությունները ոչ թե կրճատել, այլ զուգորդել 

հանրապետության հանքահումքային պաշարների հա-

մալիր օգտագործման արտադրությունների իրականաց-

ման հետ։ 

2. 

Կանխատեսումը միշտ էլ մնում է կանխատեսում, 

որն իր մեջ արդեն պարունակում է անորոշության տարր։ 

Երեկվա և այսօրվա կացությունները ոչ այլ ինչ են, քան 

պատճառի և հետևանքի կապի դրսևորումներ։ Կացու-

թյունը միշտ էլ դրդում է մտքի որոնումների։ Եվ ամբողջ 

հարցն այն է, որ առաջարկվող միջոցները պետք է իմաս-

տավորել կատարվող նոր գործընթացների տեսանկյունից։ 

Ինչ խոսք, դեռ շատ է գրվելու անցյալի մասին, բացա-
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հայտվելու են ներկայիս տնտեսական կացությունն անցյալի 

չափումներից եկող արձագանքները։ Յու.Սուվարյանը 

մտորումներ է կատարում ճգնաժամային կացությունից 

ելքի ուղիների վերաբերյալ
144

։ Հեղինակը տնտեսագիտու-

թյան ատյաններում հայտնված «ելքի միջոցառումներ»-ը 

բաժանում է երկու խմբի. արտադրության միջոցների 

ապապետականացում և անցում բազմակացութաձև 

տնտեսության, բնակչության մոտ եղած ապրանքներով 

չապահովված դրամական միջոցների կրճատում։ Ելքի 

հիմնական ուղին, սակայն, արտադրանքի թողարկման 

աճն է, ոչ թե բնակչության դրամական միջոցների ու 

խնայողությունների հնարավոր միջոցներով կրճատումը, 

այլ արտադրության ընդլայնման միջոցով սպառողական 

շուկայում պահանջարկի ու առաջարկի հավասարակշռվա-

ծության հաստատումը։ Դա, իհարկե, բազմաթիվ անհայտ 

լուծումներից ամենահայտնին է։ Բայց հարց է ծագում, 

ի՞նչ ճանապարհով։ Կառավարման հին համակարգը հան-

գույցը լուծել չի կարող, իսկ նոր բազմաձև տնտեսության 

համակարգը դեռևս չի ստեղծվել։ Եվ ահա երկակի հա-

յացքի տակ են դրվում անցման շրջանի տնտեսական 

վերաձևության խնդիրները։ 

Հեղափոխության ուղին ապակողմնորոշող մտայնու-

թյուն է, որը «հղի է առճակատման ու անհարկի կորուստ-

ների վտանգով»։ «Աստիճանական» վերափոխությունների 

տարբերակը, սոցիալական ցնցումները կդարձնեն առավել 

նվազ։ Փորձ է արվում տնտեսական երևույթները քննու-

թյան ենթարկել իրենց տրամաբանական ընթացքի մեջ, 

դրանք կարծես ստուգելով իրենց հետևանքներում, նորից 

ասպարեզ տալով այն հարցին, թե ինչի՞ց սկսել ապապե-

տականացումը։ Վերջինիս համար ելակետայինն այն 

ոլորտներն ու ճյուղերն են, որոնք ապահովում են սպառման 

առարկաների ու ծառայությունների նկատմամբ բնակչու-
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թյան պահանջները։ Եվ որպես դրա առաջին քայլ՝ հողօգ-

տագործման իրավունքի ապապետականացումն է, որը 

թույլ կտա նույն գործընթացներն իրականացնող թեթև 

ու սննդի արդյունաբերությունն ապահովել հումքով, ինչ-

պես նաև բնակչությանը՝ գյուղատնտեսական մթերքնե-

րով։ Գաղափարն, իհարկե, իրագործելի է, բայց, երբ 

հաշվի են առնվում տնտեսական այս կամ այն երևույթը 

պայմանավորող մյուս «եթե»-ները։ Տվյալ պարագայում և 

զարգացման այս փուլում շուկան դեռևս հեռու է իր կար-

գավորիչի ֆունկցիան կատարելուց։ Հետևապես, տնտե-

սագետի կարծիքով, քանի դեռ չենք հասել կատարյալ 

մրցակցության այդ աստիճանին, հարկ է պետական որո-

շակի միջամտություն՝ կլինի դա պատվերի սկզբունքով 

կամ էլ, իբրև պարտադիր պայման, որոշակի քանակու-

թյամբ արտադրանքի արտադրության պահանջի ձևով։ 

Այլ կերպ ասած, հարց է դրվում շուկայական հարաբերու-

թյունների արմատավորումը զուգորդել պետության պլա-

նային կարգավորման տարրերով։ 

Ընդհանրապես շուկայական հարաբերությունների 

մասին առկա է մի թյուր ըմբռնում՝ դրանց վերագրելով 

այնպիսի հատկանիշներ, որոնք բնորոշ էին վաղուց արդեն 

իր ժամանակն ապրած ազատ մրցակցության ժամանա-

կաշրջանին, ըստ որի, անհատականության գերագույն 

սկզբունքը խարսխված է անսահմանափակ ազատության 

վրա և, ժխտելով պետության ամեն մի օրենսդրական 

միջամտություն, տարերային շեղումների ուղին համարում 

են որպես տնտեսական ու սոցիալական հավասարա-

կշռության բնական ուղի։ Կարծես նորից ծնունդ է 

առնում «ամենալավը կարգավորում է այն պետությունը, 

որն ամենաքիչն է կարգավորում» կարգախոսը։ Մյուս 

կողմից՝ դա արդյունք է տասնամյակների ընթացքում 

արմատացած այն մտայնության, ուր քաղաքակրթության 
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իրար լրացնող երկու լծակները՝ շուկան և պլանը, ներ-

կայացվում էին որպես երկու հակադիր տեսություններ։ 

Ալեքսանդր Լևիկովը այս առթիվ կատարում է այս-

պիսի մի համեմատություն. «Երիտասարդ ժամանակ ես 

առիթ եմ ունեցել ներկա լինելու մի դատական գործընթացի, 

որտեղ դատապաշտպանն էր Բրաուդեն։ Դատապաշտ-

պանը նկատում է, որ հսկա, լայնաթիկունք մեղադրյալը 

ոչ մի կերպ չէր կարող մտնել խանութ մի փոքրիկ անց-

քով, որը գողերի կողմից փորվել էր կտուրից։ «Եթե 

գլուխը մտնում է, ապա մարմինն էլ կմտնի»,– առարկում 

է դատախազը։ «Դատախազը շփոթում է քրեագիտու-

թյունը մանկաբարձության հետ,– իսկույն վրա է բերում 

Բրաուդեն,–դա այնտեղ է, եթե գլուխը դուրս գա, ապա 

մարմինն էլ դուրս կգա»
145

։ Առավել վտանգավոր է, երբ 

տնտեսագիտության տեսությանն ու ժողովրդական տնտե-

սության պատմությանն անտեղյակ մարդիկ մանկաբար-

ձությունը շփոթում են տնտեսության հետ՝ չտարբերակելով 

պլանի ու շուկայի սահմանագծերը։ Իսկ այդ դեպքում 

արդեն որոշակի է դառնում կառավարության պահված-

քում հանրապետության խորացող ներհակությունները և 

սեփական սխալները շուկայական հարաբերություններին 

վերագրելու թյուր ենթիմաստը։ Մինչդեռ միշտ էլ այդպես 

է եղել, եթե տնտեսական ձեռնարկումներին չի նախոր-

դում «եթե»-ների վերլուծությունը, ապա ծայր է առնում և 

հաջորդում հասարակական բարդ, խճճված ու հակասա-

կան հանգույցների իրողությունը, որոնց լուծումներն ար-

դեն պահանջում են ավելի շատ ժամանակ և ուժերի ավելի 

մեծ լարում, հետևապես, նաև ավելի մեծ կորուստներ։ 

Յու.Սուվարյանը ապապետականացման ուղին չի 

դիտում որպես միագիծ և միանվագ գործընթաց։ Վերջինս 

պետք է իրականացվի հաջորդական ձևով, մի փուլը, 

կարծես, պետք է նախապատրաստի անցումը մյուսին։ 
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Այս առումով չի բացառվում ապապետականացման գործ-

ընթացը նաև ծանր արդյունաբերության ճյուղերի այն 

ձեռնարկություններում, որոնք թողարկում են սպառման 

առարկաների արտադրությունը պայմանավորող արտա-

դրատեսակները։ Թերևս, ցանկալի է նաև կոոպերատիվ 

շարժումը վերակողմնորոշել դեպի նյութական բարիք-

ների արտադրություն։ Նման մոտեցումը առաջադրած 

սխեմայում ստանում է որոշակի նշանակություն՝ գտնե-

լով, որ հակառակ դեպքում ծայր է առնելու գների չհիմ-

նավորված բարձրացումն ու սոցիալական լարվածության 

ուժեղացումը
146

։ 

Արմատական վերափոխումների կողմնակիցներն 

առաջադրում են այն կարծիքը, ըստ որի անհամատեղելի 

են վարչական և ազատ շուկայական հարաբերությունների 

տնտեսական հիմքերի զուգորդումները, քանի որ դրանք 

իրարամերժ են, քանի որ մի հասարակության մեջ, ուր 

տնտեսական գործունեությունն ամբողջովին հիմնված էր 

վարչական սկզբունքի վրա, վերջինիս նոր չափումների 

ենթարկելու և նրա սահմանները որոշարկելու փորձերը 

կտանեն նույն սկզբունքի վերահաստատմանը, քանի որ 

մեր իրականությունը, շեղված լինելով բնականոն զարգաց-

ման ընթացքից, պետք է անցնի տնտեսության կարգա-

վորման (նկատի չունեմ պլանավորման նախկին կարգը, 

որը ոչ այլ ինչ էր, քան վարչական համակարգի իրացումը) 

և ազատ ձեռներեցության համատեղման միասնության 

էվոլյուցիան։ 

Հանրապետության ճգնաժամային կացության և 

ժամանակակից տնտեսական անհարթությունների շատ 

պատճառներ պետք է որոնել անցյալի մեջ, բայց և հան-

րապետությունն ինքը կարող է «ներազդել իր տնտեսության 

զարգացման ընթացքի վրա»՝ մեղմելով այդ ներհակու-

թյունները։ Այս մտադրույթը կառուցած է տնտեսագետի 
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հայեցության սահմանները բնութագրող այն եզրակացու-

թյան վրա, ըստ որի «այս փոփոխությունները պետք է 

կատարվեն ոչ թե ջարդելով վարչահրամայական համա-

կարգը, այլ այն օգտագործելով և հետևողականորեն բա-

ցառելով, զուգահեռաբար հիմնավորելով նոր, զարգացող 

կառուցվածքները», որպես հասարակության անցումային 

ժամանակաշրջանի ամենաընդունելի մոդելը։ 

Հարցերի այս տեսադաշտում Վ.Պետրոսյանն անդ-

րադառնալով տնտեսության զարգացման ռազմավարու-

թյանը՝ առաջինը, որը կարևորում է հեղինակը, սեփա-

կանաշնորհման տարրերն են։ Սեփականաշնորհման 

երևույթը տնտեսական պատմության մեջ նորություն չէ, 

սակայն հարցի ընդհանուր դրվածքում, նույնիսկ առե-

րևույթ հայացքն արդեն նշանակում է խնդրի դժվարու-

թյունները հանրապետությունում։ Եթե եվրոպական երկրնե-

րում առկա էր բազմակերպ տնտեսություն, որը ենթա-

դրում էր բազմաձև սեփականության առկայությունը, 

ապա հանրապետությունում տիրապետող էր պետական 

սեփականության մենաշնորհամետ համակարգը։ Այս 

հանգամանքը բազմաթիվ և ինքնատիպ առանձնահատ-

կություններ է հաղորդում սեփականաշնորհման գործըն-

թացին, քան աղերսներ հայտնաբերում այլ երկրներում 

այդ գործընթացների օրինաչափությունների հետ։ Բարդ 

ու հակասական հանգույց է սեփականաշնորհումը, որն 

ուղեկցվում է անխուսափելի ջղաձգումներով։ Եվ տնտե-

սագետը որոշարկում է այն սկզբունքները և ուղղությունը, 

որով պետք է ընթանա սեփականաշնորհումը։ Ըստ էու-

թյան, տնտեսագետի կարծիքը համընկնում է Պ.Մոլեայի 

այն տեսակետին, որ անցման շրջանի տնտեսական քա-

ղաքականությունը պետք է ընթանա երկու ուղղությամբ, 

մոտակա 5-7 տարիներին պետք է պահպանվի պետական 

սեփականության նշանակալից մասը հասարակության 
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հիմնական պահանջների բավարարման համար, և միա-

ժամանակ նրա կողքին (բայց ոչ նրա փոխարեն) պետք է 

ձևավորվի «ազատ գոտու» տնտեսությունը, որի մեջ 

առաջատար պետք է լինի մասնավոր տնտեսական նա-

խաձեռնությունը։ Վերջինս էլ հնարավորություն կտա 

տնտեսությունը կողմնորոշելու և շուկայական մշակույթը 

ներարկելու տնտեսական մարմնի վրա։ Տնտեսության 

հենց այդ «ազատ գոտում» էլ պետք է աստիճանաբար 

ձևավորվի շուկայի գործունեությունն ապահովող կազ-

մակերպչական ու նորարարական ենթակառուցվածքը։ 

1992 

3. 

Ազգային տնտեսության լինելիության արդի գործըն-

թացներն ուղեկցվում են նոր իմաստավորումներով ու 

որոնումներով։ Զարգացման նախորդ տասնամյակներում, 

երբևէ այնքան բարդ խնդիրներ չեն առաջադրվել տնտե-

սագիտության մեջ, որքան XX դարավերջին։ Տնտեսու-

թյան նախորդ տիրույթը պայմանավորում էր գոյություն 

ունեցող տնտեսական համակարգի կառուցվածքը, իսկ 

վերջինս իր հերթին՝ այդ մտայնությունը։ Հին տնտեսական 

ու սոցիալական համակարգը չկա, մոլորության են հանգել 

դրա վերաբերյալ պատկերացումները։ Օրակարգում ազ-

գային տնտեսական ու սոցիալական շինության վերակա-

ռուցման խնդիրն է՝ տրամագծորեն հակադիր շուկայական 

հարաբերությունների սկզբունքներով, ինչը պարտադրում 

է վերանայել ամեն ինչ, քանի որ անհատների ու հասա-

րակական հաստատությունների համար գործում են նոր 

տնտեսական ու գործնական չափումներ։ Տնտեսագիտու-

թյան նոր տիրույթը ենթադրում է անցյալի արժեքների 

վերանայման ու սահմանազատման մի բարդ ընթացք։ 

Սա մի էտապ է, որը բնորոշվում է չհաղթահարված տե-

սակետների իներցիայով, ուր զուգորդված են տնտե-
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սական գործընթացների միակողմանի ընկալումները, սահ-

մանափակ պատկերացումներն ու հաճախ էլ՝ գռեհկա-

ցումները։ 

Գիտնականը միշտ ձգտում է գտնել այն ապացույց-

ները, որոնք հաստատում են իր առաջադրած վարկածի 

ճշմարտությունը։ Եվ երբ այդ ապացույցները փորձում են 

խմբավորել և խմբագրել տվյալ համակարգին համապա-

տասխան, ապա գիտական միտքը տեղի է տալիս 

նեղմիտ մեկնաբանություններին և անհանդուրժողակա-

նությանը։ Եվ դա հասկանալի է։ Հասարակությունը, որը 

տասնամյակներ շարունակ դաստիարակվել է «ոչնչացնող 

քննադատության» սկզբունքներով, նորից դրանք դնում է 

փոխանցման գծի վրա։ Սովորության ուժը հաճախ 

ավելի զորեղ է, քան օրենքները։ 

Տեսությունը հետ էր մնացել կյանքից։ Այդ հակա-

սությունը նկատելի էր տարիներ առաջ և, կարծում եմ, որ 

վրիպումն արդեն առկա էր ռեֆորմները նախագծողների 

մոտեցումներում։ Հայտնի է, որ տնտեսագիտության տե-

սության մեջ դեպի մարդը շրջվելու անհրաժեշտությունն 

արդեն որոշակի էր դարձել 60-ական թվականների 

սկզբին։ Ավանդական մեթոդները, որոնք իրենց հիմքում 

ունեին c+v+m կոմբինացիան, չէին կարող դա անել։ Կեն-

դանի, ամբողջական մարդու տեսական ու պատմական 

հիմնավոր վերլուծությունները չէին տեղադրվում արմա-

տացած դոկտրինաներում, և «այնքան անսովոր ու սար-

սափելի» էր, որ տնտեսագետների մի մասը, ինչ-որ ձևով 

հիմնահարցի քննությունը հետաձգելու համար, որոշեց 

փորձարկել ևս մի «շրջանցող ուղի»՝ մաթեմատիկական 

մեթոդների կիրառումը, մանավանդ որ տնտեսական գի-

տության զարգացման համար մաթեմատիկայի կիրառ-

ման հսկայական հնարավորությունները վաղուց արդեն 

ցուցադրել էր արևմտյան միտքը։ Սակայն մաթեմատի-
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կական բանաձևերն ու մոդելները տնտեսական հարաբե-

րությունների բարդության մասին անհրաժեշտ պատկե-

րացում չեն տալիս։ 

Ալֆրեդ Մարշալը վիճակագիր Ա.Բաուլին գրած նա-

մակում նկատում է, թե տնտեսական երևույթների լավ 

մաթեմատիկական շարադրանքը կարող է լինել լավ 

մաթեմատիկա, բայց վատ էկոնոմիկա։ Այս մեթոդի 

գլխավոր թերությունն այն է, որ չի արտահայտում այն 

գաղափարը, որ էկոնոմիկան գործընթաց է, իսկ այս կամ 

այն տնտեսական երևույթը պայմանավորող սոցիոլոգիա-

կան, հոգեբանական, պատմական, ազգային գործոններն 

ըստ էության, դուրս են մնում վերլուծությունից
147

։ Այսինքն 

այն, ինչը քանակական չափակցման դժվար է ենթարկվում, 

սակայն պայմանավորում է տնտեսական հարաբերություն-

ների բովանդակությունը։ Եվ իրոք, կարճ ժամանակ անց 

պարզվեց շուկայական տնտեսության արժեքների՝ 400 

կամ 500 օրվա ընթացքում շուտափույթ արմատավորման 

ծրագրերի պատրանքայնությունը։ Շուկայական հարա-

բերություններին անցնելու սկզբնական շրջանում դեռևս 

անխախտ էին Խորհրդային Միության տնտեսական, սո-

ցիալական ու քաղաքական տարածքները, տնտեսական 

կապերը։ Բայց երբ այդ կապերը նույնպես կազմալուծվե-

ցին, պարզ դարձավ, որ նախապես մտացածին սցենարով 

օրերի ընթացքում անցումը շուկայական տնտեսությանը, 

լավագույն դեպքում, տնտեսական ռոմանտիզմ էր։ 

Տնտեսական ռոմանտիզմի պատրանքն արդեն առկա 

էր «վերակառուցողական» գործունեության շրջանում, երբ 

հասարակությունը կանգնեց ընտրության առաջ։ Ինչից 

սկսել վերակառուցումը և, ընդհանրապես, ինչը և ինչպես 

ենք վերակառուցելու հարցերը այդպես էլ մնացին ան-

պատասխան։ Այդպիսի ծրագիր չառաջադրվեց նաև հե-

տագայում, ոչ Ռուսաստանում և ոչ էլ նախկին հանրա-



 97 

 

պետություններից որևէ մեկում։ «Իմ գլխավոր բողոքը 

նրանց նկատմամբ այն է,– նկատում է Յուրի Բոլդրևը,– 

որ նրանք չգիտեն՝ ինչ են ուզում։ Ելցինն արդեն երկու 

տարի է պրեզիդենտ է, իսկ ես ոչ մի անգամ պարզորոշ 

չեմ լսել, թե ինչ է ինքն ուզում, ինչպիսին է տեսնում 

Ռուսաստանը ապագայում։ Ելցինի բոլոր տատանում-

ները, անվստահությունը, նրա բոլոր անկատար մնացած 

խոստումները չիմացության արդյունք են։ Եվ դա ամենա-

սարսափելին է, քանի որ կարող է հանգեցնել տհաճ 

հետևանքների»։ 

 Լույս են տեսել հարյուրավոր հոդվածներ, որոնցում 

վերլուծվել են շուկայական հարաբերությունների տեսու-

թյան և պատմության, արտասահմանյան տարբեր երկրնե-

րում այս կամ այն փորձի և այս կամ այն տարրերի հնա-

րավոր օգտագործման, իրականացվող ռեֆորմների տնտե-

սական ու սոցիալական հետևանքների և շատ այլ հար-

ցերի վերաբերյալ։ Եթե ամենաընդհանուր ձևով խմբավո-

րելու լինենք, ապա մի կողմում արմատականներն են, 

որոնք առաջնորդվել են գործնական մղումներով, որոնց, 

իբրև, հայտնի է, թե «ինչ պիտի անեն դրախտում»՝ շու-

կայական տնտեսության մեջ, իսկ մյուս կողմում՝ մնացած 

բոլորը, որոնք ավելի շուտ հանդես են գալիս «դաստիա-

րակչի-քննադատների» դերում։ Տեսակետների երկփեղ-

կումն, առաջին հերթին, շուկայական տնտեսությանն 

անցնելու եղանակների մեջ է։ Գիտական կանխատես-

ման սահմաններից դուրս, ինչպես էլ վերաբերվենք նրա 

ապագային, մասնագետների տիրապետող կարծիքն այն 

է, որ շուկայական տնտեսաձևը, լինելով առաջադիմական 

տնտեսաձև, բարերար ֆունկցիա ունի կատարելու և՛ սո-

ցիալական գործընթացների, և՛ իրավական պետության 

կազմավորման գործում, այսինքն՝ քաղաքացիական հա-

սարակության ստեղծման ճանապարհին։ «Միայն թե 
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չարատավորենք շուկայի գաղափարը՝ հատկապես հաշվի 

առնելով նրա՝ այնքան շատ թաքնված և բացահայտ 

հակամարտությունները։ Շատ կարևոր է հասկանալ, որ 

դեկրետով շուկա մտնել չի կարելի, այն ինքն իրեն ի հայտ 

չի գա կախարդական փայտիկի շարժումով։ ...Այդ բոլորը 

ոչ միայն երկու տարում, երկու հնգամյակում էլ չի ձևա-

վորվի»
148

,– այս ընդհանրացումը Վ. Դանիլով-Դանիելյանը 

կատարել է 1990 թվականին։ 
 

*  * 

* 
 

Գրականության մեջ հաճախ են վկայակոչվում մի 

անհայտ հեղինակի այն խոսքերը, թե նույնիսկ թութակին 

կարելի է դարձնել կրթված քաղաքատնտես, այն ամենը, 

ինչ նա պետք է սովորի, երկու բառ է՝ «պահանջարկ» և 

«առաջարկ»։ Իսկապես, պահանջարկի ու առաջարկի 

օրենքը ամբողջ տնտեսական կյանքի վճռական և բարձ-

րագույն ատյանն է։ Մարդու անհատական ու հասարա-

կական լինելիության պատմությունը կապված է այդ 

օրենքի գործողության հետ։ Եթե տնտեսական էվոլյու-

ցիայի նախնական փուլերում մարդն ավելի շատ հար-

մարվում էր այդ օրենքի կույր խաղին, ապա ավելի ուշ՝ 

այդ օրենքով սկսեց կառավարել հասարակական գործըն-

թացները։ Սակայն թյուր է այն կարծիքը, թե այդ օրենքը 

մեխանիկորեն կարող է լուծել բոլոր խնդիրները, հարկ է 

միայն տարածություն տալ՝ բնության այդ խաղին գոր-

ծելու համար։ Շուկան, որպես համակարգ, ենթադրում է 

մի ամբողջ շարք բաղադրիչների գոյությունը, որոնք պայ-

մանավորում են պահանջարկի և առաջարկի գործողու-

թյունը, թեև վերջիններս իրենց հերթին ստեղծում են այդ 

բաղադրիչները։ Այնպիսի մի պատմաշրջանում, երբ հա-

սարակությունը ենթակա է մշտական տատանումների, 

երբ վերագնահատվում են գոյություն ունեցող արժեք-
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ները, երբ հասարակական մտայնության բնորոշ գիծը 

դարձել է պայքարը ամենատարբեր հարցերի շուրջ, և 

նույնիսկ քննադատության համար անհնար է դառնում 

կարևորը զատել երկրորդականից, ճիշտը՝ սխալից, 

անհրաժեշտ է «փաստերի ճիշտ դասավորությունը»։ 

Տնտեսական գիտության համար կարևոր նշանակու-

թյուն ունի նրա լաբորատորիան։ Բանն այն է, որ տնտե-

սական գիտության սկզբունքները նման չեն բնական գի-

տությունների սկզբունքներին։ Մաթեմատիկական օրենք-

ներն ամենուր միատեսակ ձևով են գործում, մինչդեռ, 

օրինակ, պահանջարկի ու առաջարկի սկզբունքը տնտե-

սական տարբեր կացություններում ունի տարբեր դրսևո-

րումներ։ 

Մի անգամ Բախին հարցրել են, թե հե՞շտ է երգեհո-

նային գործիքի վրա նվագելը։ Մեծ երաժիշտը պատաս-

խանել է. «Շատ, պարզապես պետք է իմանալ, թե երբ որ 

ստեղնը սեղմել»։ Հարյուրավոր տարիներ են պահանջվել, 

մինչև հասարակությունը սովորել է պահանջարկի ու 

առաջարկի «ստեղներն» օգտագործել տնտեսական 

գործընթացների կարգավորման համար։ Չնկատել այս 

փաստը, նշանակում է՝ չնկատել տնտեսական շատ ձեռ-

նարկումներից բխող հեղաբեկումների չափերն ու հե-

տևանքները։ Վերջին տարիներին հասարակագիտությունը 

հաճախ է անդրադառնում հատկապես հոկտեմբերյան 

հեղաշրջմանը հաջորդող երկու տասնամյակների պատ-

մությանը։ Դրանք հստակ ու վերջավորված չէին, ինչպես 

ներկայացվում էր ԽՄԿԿ պատմության դասագրքերում։ 

Փաստորեն, վերստին շարադրվում է այդ պատմությունը՝ 

այն իմաստավորելով ժամանակաշրջանի բովանդակու-

թյունը հատկանշող նոր բնութագրություններով։ Շրջա-

դարձային պահերին, ավելի քան երբևէ, պատմական 

անցյալն ավելի շատ է վերաիմաստավորվում։ Տնտեսա-
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գիտության հետադարձ հայացքը կապված էր ՆԷՊ-ի 

հետ, որը կառուցված էր շուկայական սկզբունքների վրա։ 

Փաստարկներ բերելով այն արագընթաց զարգացման 

մասին, որին հասավ ԽՍՀՄ տնտեսությունն այդ տարի-

ներին, փորձ է արվում այն կամրջել նոր հարաբերու-

թյունների հետ՝ գուշակելով տեղաշարժերի և առաջըն-

թացի նույնպիսի հեռանկար։ 

Յու.Սուվարյանը, անդրադառնալով վերջին տարի-

ների տնտեսության հիմնական ցուցանիշների վերլուծու-

թյանը և տարակուսանք հայտնելով պաշտոնական մա-

մուլում հայտնված դրական տեղաշարժերի վերաբերյալ, 

նշում է դրանց անհնարինությունը ցանքատարածություն-

ների կրճատման, անասունների գլխաքանակի նվազման, 

գյուղատնտեսական մշակաբույսերի միջին բերքատվու-

թյան կրճատման, անասունների մթերատվության պա-

կասեցման պայմաններում։ Իսկ Գ.Ավագյանը, ընդհան-

րացնելով անցյալի փորձը, նկատում է, թե «Ելնելով 

նախորդ ժամանակաշրջանների բովանդակությունը բնու-

թագրող թվերի տրամաբանությունից, պետք է ենթադրել, 

որ այս անգամ էլ, ինչպես դա եղավ ՆԷՊ-ի տարիներին, 

շատ ժամանակ չի պահանջվի անասունների գլխաքա-

նակը վերականգնելու համար»։ 

Հայտնի է, որ հոկտեմբերյան հեղաշրջումից հետո 

տնտեսական կյանքի զարգացումը ընդունում է նոր ըն-

թացք, ամբողջ միութենական տնտեսությունը դիտվում է 

որպես մի միասնական տնտեսական համակարգ, ուր 

տիրապետող էին ոչ թե աշխատանքի ռացիոնալացման, 

այլ զուտ քաղաքական նկատառումները։ Այս իմաստով 

Գ.Ավագյանի ուսումնասիրությունը անցյալի սխալների 

լուսաբանության մի կենսագրական ակնարկ է։ Նրանում 

դեպքերի ընթացքը շատ է հասարակացված, և միակող-

մանի պիտի դիտել այն եզրակացությունը, թե «անցյա-
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լում այն, ինչ խիստ անհրաժեշտ էր և հնարավոր էր անել, 

չէր արվել, իսկ ինչ վնասակար էր և պետք չէր անել՝ 

արվել է»
149

։ Մի կողմ է թողնված ժամանակը, տնտեսական, 

սոցիալական, քաղաքական համակարգը, հասարակական 

կառուցվածքները կաշկանդող կապանքները, այսինքն՝ 

հասարակական կյանքի ներքին հակասությունները պայ-

մանավորող կապակցությունները։ Տնտեսական կյանքը 

ենթադրում է բազմաթիվ հավասարակշռված հարաբե-

րակցությունների գոյությունը։ Թե ինչպես պահպանել 

այդ հավասարակշռված վիճակները, թերևս, այս կամ 

այն տնտեսակարգի հանգուցային հարցն է։ Տնտեսական 

վերափոխումների տարբեր աստիճաններում դրանք 

ձեռք են բերվել յուրովի մեթոդներով ու միջոցներով։ Այն, 

որ նախորդ համակարգում դա ձեռք է բերվել հսկա-

յական հասարակական պաշարների կորուստների գնով, 

քաջ հայտնի է մասնագետներին։ Բայց, որ 60-70-ական 

թվականները բացառիկ էին Հայաստանի ընդհանուր 

առաջընթացի համար, փաստ է։ Հաճախ հոդվածներում 

մի կողմից վեր են լուծվում ազգային տնտեսության արդի 

կացության պատճառները, մի այլ դեպքում՝ զուգահեռներ 

գծում արևմտյան երկրների հետ՝ գուշակություններ անե-

լով ապագայում կարտոֆիլի կամ հացահատիկի բեր-

քատվությունը քառապատկելու կամ տասնապատկելու 

ուղղությամբ՝ ծայր տալով ազգային տնտեսության ոչ 

իրատեսական պատրանքին։ Իմ կարծիքով, Գ.Ավագյանի 

կողմից անցյալը միանշանակ մերժելու գայթակղությունը 

նպատակ ունի միանշանակ ձևով արդարացնելու ներկա 

իրավիճակը։ Մինչդեռ պատմության մեջ բաց տարա-

ծություններ չկան։ Ինձ թվում է՝ հասարակագիտությունը 

դեռևս կարևոր խնդիր ունի կատարելու ԽՍՀՄ գոյության 

պատմական անհրաժեշտության փիլիսոփայական հիմ-

նավորման առումով։ 
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Լ 

Վերը նշված մոտեցումներում անտեսված է մի 

կարևոր հանգամանք՝ ժամանակները կապող տարածքը։ 

Միանգամայն իրավացի է այն նկատումը, թե ՆԷՊ-ի 

առջև (ի տարբերություն այսօրվա) չէր կանգնած տնտե-

սության կառուցվածքների վերակառուցման խնդիրը, 

ձևավորված, կայուն, նպատակամղված ներգործություն-

ների նկատմամբ իր ոչ դյուրընկալությունն ապացուցած 

տնտեսական զարգացման իներցիայի ջարդումը։ Ախտո-

րոշումն էականորեն տարբեր է, չնայած սիմպտոմների և, 

մասամբ, պատճառների (վերակենտրոնացում, տնտեսու-

թյան կառավարման մեխանիզմի բյուրոկրատացում, տնտե-

սական մեթոդների, ապրանքադրամական հարաբերու-

թյունների, շուկայի ինքնակառավարման վերացում) նմա-

նությանը։ Սակայն, առաջին դեպքում ժամանակի տևա-

կանությունն ընդամենը մի քանի տարի է, երկրորդում՝ մի 

քանի տասնամյակ։ 

Հայտնի է, թե ինչպես հեղաշրջումից անմիջապես 

հետո մերժվեց այն ամենը, ինչ դուրս էր «սոցիալիստա-

կան իդեալի» հավատամքից։ Փորձ էր արվում նոր հա-

սարակարգն իմաստավորել տնտեսական մշակույթի նոր 

չափանիշներով։ Տնտեսության նատուրալիզացիան նշա-

նակում էր ոչ միայն սոսկ փոխանակային հարաբերու-

թյունների վերացում, այլև որ շատ կարևոր է, այդ հարա-

բերությունների ավանդույթների, տնտեսական մշակույթի 

բաղադրիչների վերացում։ 

Եվ, եթե ՆԷՊ-ը ասպարեզ բացեց տնտեսական արագ 

առաջընթացի համար, ապա դա մեծապես պայմանա-

վորված էր այն բանով, որ հասարակությունը դեռևս չէր 

կորցրել տնտեսական սովորույթների հիշողությունը, նախ-

կին տնտեսական հասարակական կապերում արտա-

դրողների, սպառողների, առևտուր անողների պահվածքի 

բնութագրիչները։ Կենդանի էր այն սերունդը, որին միայն 
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պայմաններ էին պետք նորից ընթացք տալու իր ավան-

դական տնտեսական բնավորությանը։ Սակայն ռուսա-

կան իրականությանը սպասում էին այնպիսի ցնցումներ, 

«վերափոխությունների» մի այնպիսի գործընթաց, որն 

սկզբնավորեց ոչ միայն հասարակական նոր կառուց-

վածքը, այլև նոր անհատի, մարդու հասարակական նոր 

պահվածքը, ուր արդեն տեղ չկար շուկայական տնտե-

սության համար։ Վերացվեց մասնավոր սեփականությունը, 

օրենքից դուրս համարվեցին բնակչության ընդհանուր 

պահանջմունքները բավարարող տնտեսական գործու-

նեության բազմաթիվ ձևեր։ Հասարակության սոցիալական 

հիշողության անջատում էին ենթադրում այն դեֆորմա-

ցիաները, որ տեղ գտան բարոյականության, կրոնի, քա-

ղաքականության, գաղափարախոսության և իրավունքի 

բնագավառում։ Մինչդեռ դրանք ասիմիլացվում են տնտե-

սությամբ, մտնում են նրա «սաղմի» մեջ և դառնում են 

տնտեսական մշակույթի մի մասը։ Աղճատվեց ամբողջա-

կան տնտեսական անհատը։ Հասարակությունը տնօրինեց 

միայն աշխատող ձեռքերի, միայն «աշխատուժի» կամ 

«աշխատանքային ռեսուրսների»։ Տնտեսագիտական 

ուսումնասիրություններում սկսվեցին հոլովվել հենց այս 

հասկացությունները, որոնք խտացնում էին արտադրող 

մարդու կերպարը, բայց ոչ մարդուն «իր բոլոր չափում-

ների մեջ»։ Առիթն ինքնին ենթադրում է հետադարձ 

հայացքի անհրաժեշտությունը։ Ինչպես հայտնի է, Ադամ 

Սմիթը նպատակ ուներ ստեղծելու մի ամբողջական սո-

ցիալական համակարգ, որը պիտի ընդգրկեր մարդու 

գործունեության բոլոր կողմերը, այսինքն՝ մի ուսմունք, 

որը պատասխան պիտի տար ամբողջական մարդու 

մասին՝ իր բազմակի կապերի ու ներգործությունների 

մեջ։ Այդ մտահաղացումն արգասավորվեց միայն «Բարո-

յական զգացմունքների տեսությունը» և «Ժողովուրդների 
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հարստության բնույթի և պատճառների ուսումնասիրու-

թյուն» աշխատություններով։ Հաճախ այդ երկու աշխա-

տությունների սկզբունքների միջև հակասություն են 

փնտրում։ Մինչդեռ երկրորդ գրքի «եսասիրության» 

սկզբունքը առաջինի «համակրության զգացմունքի» կոն-

ցեպցիայի հետագա զարգացումն է։ Խոսքը կոպիտ եսա-

սիրության մասին չէ, որ հանգեցնում է դասակարգային 

ու սոցիալական հակասությունների սրմանը։ Ա.Սմիթի 

հայացքներն այս հարցում ավելի հումանիստական էին։ 

Դասական տնտեսագիտության հաջորդ ներկայացուցիչ-

ները, հատկապես Ռ.Մալթուսը և Դ.Ռիկարդոն, մարդուն 

գտան զուտ տնտեսական կետում։ 

Գոյություն ունի տնտեսական մարդ, որն առաջնորդ-

վում է միայն եսասիրական ազդակներով, անձնական 

շահի ազդակներով։ Սակայն հենց այդ ժամանակ էլ 

սկիզբ է առնում տնտեսական մտքի այն նոր ընթացքի 

սահմանազատումը, որը նպատակ ուներ հաղթահարելու 

վերը նշված գռեհկացումները։ Հարցը տարբեր կտրվածք-

ներով քննության է ենթարկվել տարբեր դպրոցների, 

մասնավորապես, անգլիական ուտիլիտարիզմի, պատմա-

կան դպրոցի, մարժինալիզմի, նոր-դասական և այլ ուղղու-

թյունների հայեցության մեջ՝ բոլոր դեպքում հիմնա-

կանում հիմք ունենալով բնական մարդու հասարակական 

պահվածքի շառավիղները։ Ընդլայնվել են շրջապատող 

աշխարհի հանդեպ պատկերացումները, էապես փոխել 

են բնության ու հասարակության վերաբերյալ հայացքները։ 

Գիտական մշակումները, ինչպես, օրինակ, Նիլս Բորի 

«լրացուցչության» հիմնադրույթը կամ ժամանակակից 

էվոլյուցիոն տեսությունը ավելի շատ տեղ են հատկացնում 

կոմպլեմենտարության սկզբունքին, ըստ որի հակադրու-

թյունները վերացվում են զուգորդման, փոխադարձ լրա-

ցումների, փոխզիջման նոր որոնումների միջոցով։ Այդ 
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մասին է վկայում հասարակության սոցիալական պատ-

մությունը, մարդու տնտեսական, սոցիալական ու քաղա-

քական պաշտպանվածության կատարելագործման վերջին 

երկու հարյուր տարվա հետագիծը։ Աստիճանաբար ձևա-

վորվում է այն համակարգը, ուր տնտեսական եսասիրու-

թյունը և ազատությունը չեն հակասում բարոյականու-

թյանը, դրանք «էթիկական» են և համապատասխանում 

են բնականին։ 
1994 

Մշակույթը և տնտեսությունը 

1. 

Հասարակական համակարգերը ենթադրում են 

որոշակի կառուցվածքների առկայությունը, որոնք ձևա-

վորվում են տասնամյակների և նույնիսկ հարյուրամյակ-

ների ընթացքում։ Մշակվում է մարդկանց, հասարակական 

հաստատությունների որոշակի պահվածք, որը դրվելով 

փոխանցման գծի վրա, ժամանակի ընթացքում վերածվում 

է ավանդակեցության։ Եվ, եթե անտեսվում են անցյալն 

ու ներկան միացնող ու բաժանող տիրույթները, սկիզբ է 

առնում հեղաբեկումների այն շղթան, որը ոչ միայն 

խարխլում է տնտեսական ու սոցիալական առկա շինու-

թյունը, այլև դժվարացնում ու երկարացնում է նորի ծնուն-

դը՝ ընտրելով հասարակական զրկանքների ուղին։ 

Կատարվող արդի գործընթացները ասպարեզ են 

տալիս ոչ միանշանակ միտումների, որոնք ելնում են տնտե-

սական ու սոցիալական առկա հակասություններն ու տա-

րերայնությունը հաղթահարելու անհրաժեշտությունից: 

Հայտնի է, որ ոչ հեռու անցյալում հասարակագիտա-

կան միտքը երևույթների բացատրության հարցում են-

թարկված էր որոշակի չափանիշների։ Որոշարկվում էին 

ճշտի և սխալի սահմանները, մեկն ընդունելով՝ ժխտում 



 106 

 

մյուսը։ Միակողմանի դարձած բնորոշումներն ընդունել 

էին վերջավորված սահմանումների ձև։ Ըստ էության, 

այդպիսին էին արտադրողական ուժեր-արտադրական 

հարաբերություններ, արժեք-գին, կեցություն-գիտակցու-

թյուն, պլանային-շուկայական տնտեսություն և շատ այլ 

կապերին տրվող բնութագրումները։ Տնտեսագիտական 

միտքը հասարակական կյանքի բոլոր շարժումները 

քննարկում էր տնտեսական գործոնի տեսանկյունից՝ այն 

դիտելով մեկնակետային։ Ոչ միայն չէին ուսումնասիրվել 

մյուս գործոնների հետ տնտեսական գործոնի փոխներ-

գործության կապերը, այլև դրանց ինքնուրույնության 

հարցը, ինչի հետևանքով տնտեսական գործոնը բացար-

ձակացվել ու դարձել էր նախապաշարմունք։ Դեռևս դա-

րասկզբին Միքայել Վարանդյանը, նշելով այն ճեղքվածքը, 

որ առկա էր մարքսիզմի դոկտրինայում, նկատում է, որ 

եթե Հեգելի փիլիսոփայությունը նախընտրում էր ոգու 

դիալեկտիկան, ապա Կ.Մարքսի ուսմունքի խարիսխը, 

որի վրա կառուցվում է հասարակական հարաբերու-

թյունների ողջ համակարգը, ենթադրում է տնտեսական 

գործոնը։ Անտարակույս է Մարքսի պատկառելի ծառա-

յությունը հասարակական գործընթացները միայն նյու-

թական կամ տնտեսական ուժերի կարևորությամբ բա-

ցատրելու հարցում, հանգամանք, որին քիչ ուշադրություն 

է դարձվել սոցիոլոգիական մտքի պատմության մեջ, 

սակայն վերլուծության սլաքն ամբողջությամբ ուղղել 

դեպի տնտեսական կետը, նշանակում է «պատմական 

վերիվարումներին» տալ միագիծ գնահատումներ՝ մի 

կողմ թողնելով հոգևոր ու գաղափարական ազդակների 

նշանակությունը։ Մ.Վարանդյանն իրավացիորեն նշում 

էր, որ չի կարելի հասարակական պատմությունը հան-

գեցնել զուտ նյութական գործոնի միանշանակ դրսևորման. 

«Եվ հիրավի, Մարքս-Էնգելսյան թեորիան, որ ուզում է 
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նոր լուսաբանություն տալ պատմության բովանդակ ըն-

թացքին, մինչև օրս չի ներկայացնում մշակված, գոց ու 

ամփոփ մի աշխարհայացք, հեղինակները քիչ են մտել 

պատմության մեծ անցքերի փիլիսոփայական վերլուծու-

թյան մեջ, իսկ աշակերտների կատարած ուսումնասիրու-

թյունները մեծ մասամբ դեռ կցկտուր են, թերի, հաճախ 

աչառու ու բռնազբոսիկ։ Հավակնությունները մեծ են, 

փաստերը՝ դեռ քիչ։ Մարքսյան պատմահայեցողությունը 

անկարող է, իբրև տիրական մի օրենք (ինչպես, դիցուք, 

դարվինյան օրենքը բնագիտության մեջ), լուսաբանել 

մարդկային պատմության բովանդակ ընթացքը, նրա 

բոլոր կնճիռները։ Բայց նա այսօր ծառայում է որպես 

օգտակար ու արգասավոր մի մեթոդ՝ հասարակական 

այլազան երևույթներն ու վերիվարումները ուսումնա-

սիրելու»
150

։ Մ.Վարանդյանն իրավացիորեն շեշտում է 

մարքսիզմի այն նյութապաշտ ուղղվածությունը, որտեղ 

«մարդ ազդակի» կեցությունն աղճատված է։  

Հայտնի փիլիսոփա Նիկոլայ Բերդյաևը հակադրում 

է երիտասարդ Մարքսին, որի մոտ դեռևս ուժեղ էր գեր-

մանական իդեալիզմի ազդեցությունը և ապստամբում էր 

հասարակության ապահումանիզացիայի դեմ, և ուշ շրջանի 

Մարքսին, երբ նա, տարվելով կոմունիզմի մարդու նկատ-

մամբ ապահումանիզացիայի գործընթացով, ժառանգեց 

կապիտալիզմի մեղքերը։ Իսկ՝ «Երբ մարդուն դիտում են 

բացառապես իբրև աղյուս հասարակաշինության համար,– 

նշում էր Բերդյաևը,– եթե նա լոկ միջոց է տնտեսական 

գործընթացի համար, ապա հարկ է խոսել ոչ այնքան նոր 

մարդու երևույթի մասին, որքան մարդու կորչելու մասին, 

այսինքն՝ ապահումանիզացիայի գործընթացի խորաց-

ման մասին։ ...Նոր մարդը կլինի միայն այն դեպքում, երբ 

մարդը խորքային չափում ունի, երբ նա հոգևոր էակ է, 

այլապես ընդհանրապես մարդ չի լինի, այլ կլինի միայն 
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հասարակական ֆունկցիա։ Մարդն իր խորքային 

չափման մեջ մասնակից է ոչ միայն ժամանակին, այլ նաև 

հավերժությանը։ Կոմունիզմը իր մատերիալիստական-

աթեիստական ձևով մարդուն ամբողջապես ենթարկում 

է ժամանակի հոսքին, մարդը կոտորակվող ժամանակի 

լոկ անցողիկ պահ է, և ամեն մի պահ լոկ միջոց է հաջորդ 

պահի համար»։ Հենց այստեղից են սկիզբ առնում մարք-

սիստական սոցիոլոգիայի ճեղքվածքներն ու թերություն-

ները։ «Ինչպես Մարքսը, այնպես էլ Լենինը,–շարունակում 

է Բերդյաևը,–հավատում էին, որ նոր մարդուն արտա-

դրում են գործարանային եղանակով»
151

։ Իսկ այսպիսի 

մոտեցմամբ պատմության վերլուծության սահմանն իր 

ընդգրկումներով կառչում է տնտեսական դետերմինիզմի 

փաստին։ Համահարթվում է պատմության ընթացքը, և 

պատմական էվոլյուցիան հանգեցվում է արդյունագոր-

ծական, սեփականատիրական, փոխանակային հարաբե-

րությունների հիմքին, իսկ քաղաքական, իրավական, 

բարոյական, կրոնական, գեղարվեստական, փիլիսոփա-

յական գաղափարները դիտվում են լոկ որպես «հիմնա-

կան գործոնների ցոլացումներ»։ Մինչդեռ տնտեսական 

ֆենոմենի բացարձակացումը մատերիալիստական-նյու-

թապաշտական հայեցությանն անկարող է դարձնում 

լուսաբանելու մարդու զարգացման պատմությունը։ 

Պատմական այս էքսկուրսը կարևոր եմ դիտում 

նաև այսօրվա գործընթացների քննության առումով։ Երբ 

տարիներ առաջ խոսք էր գնում շուկայական հարաբե-

րություններին անցնելու մասին, գիտական միտքը կար-

ծիք էր հայտնում որոնել նոր հայեցություններ։ Նորովի էր 

ուսումնասիրվում ԽՍՀՄ տնտեսական զարգացման պատ-

մությունը՝ փորձելով կատարված տնտեսական դեպքերի 

ու իրադարձությունների անցյալի կնճիռներում ընդհանրու-

թյուններ հայտնաբերել սպասվող գործընթացների հետ։ 
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Խորհրդային իշխանության առաջին տասնամյակները 

և վերափոխությունների արդի գործընթացները հատ-

կանշվում են մի ընդհանրությամբ՝ տեղի է ունենում 

գոյություն ունեցող համակարգերի փոփոխություն։ Պատ-

մական կտրվածքով դա շատ կարճ ժամանակամիջոց է 

մարդուն երկու անգամ նոր հասարակական մոդելում 

դնելու համար։ Ինչպես միշտ, «մարդ ազդակի» մեջ 

առանձնացվել է տնտեսականը, հետևապես նաև տնտե-

սականը համարվել ելակետային՝ անտեսելով մյուս գոր-

ծոնները։ Ըստ էության, մշակույթի՝ տնտեսության վրա 

ազդեցության վերաբերյալ ուսումնասիրություններ չեն 

կատարվել։ Վերլուծական մտքի շարժումն ուներ միա-

կողմանի բնույթ՝ տնտեսականից դեպի մյուսները։ Մինչ-

դեռ շատ կարևոր է պարզաբանել, թե որքանով է համա-

պատասխանում նախորդ տարիներին «ձևավորված 

մշակույթի տիպը՝ դրված նպատակին, տնտեսության 

բարձրացմանը»։ Ուստի և միանգամայն արդիական է 

հնչում Ռ.Ռիվկինայի այն պահանջը, թե՝ «Անհրաժեշտ է 

դիտարկել տնտեսության վրա մշակույթի ազդեցության 

մեխանիզմը։ Ազդեցությունը կատարվում է տնտեսական 

հաստատությունների գործունեությունը կարգավորող 

արժեքների ու սոցիալական նորմերի՝ պլանավորման, 

մատակարարման, շուկայի, ֆինանսների, հասարակության 

տարբեր խմբերի պահվածքի ու նրանց վիճակի միջոցով»։ 

Տնտեսության զարգացումը կարգավորող «մշակույթի 

միավորները» ձևավորվում են նաև տնտեսությունից 

դուրս՝ բարոյականության, կրոնի, քաղաքականության, 

գաղափարախոսության, իրավունքի ոլորտներում։ Այստեղ 

մշակվող գիտակցությունն ու պահվածքը հետագայում 

ձուլվում են տնտեսությանը, մարմնավորվում դրանում ու 

դառնում տնտեսական մշակույթի մի մասը, որը կարելի է 

նմանեցնել հասարակության մշակույթի լայն գետից 
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դուրս եկող առվակին։ Օրինակ՝ «պատիվ» ու «խիղճ» 

հասկացություններն, իբրև այդպիսիք, չունեն տնտեսա-

գիտական բնույթ, պատկանում են բարոյականության 

ոլորտին, բայց այդ բարոյական հատկանիշները կարգա-

վորում են նաև տնտեսությունը
152

։ 

Չառարկելով այն թեզին, թե կեցությունն է որոշում 

գիտակցությունը և հետամուտ լինելով այդ կապի 

վերաիմաստավորմանը, Ա.Մխիթարյանը նախորդ հասա-

րակությունը բնորոշում է որպես «բարոյականության 

դեֆիցիտի բարդույթով» տառապող հասարակարգ, որը 

զրկված է համամարդկային արժեքների պահպանման 

իմունիտետից։ Մի կողմ թողնելով որոշ հարցերի վերա-

բերյալ ծայրահեղ բնութագրությունները, նա տնտեսական 

հարաբերությունների դեֆորմացիան մի նշանակալից 

մասով էլ հետևանք է համարում բարոյական արժեքների 

պակասի։ Նախորդ տասնամյակների «արատավոր գա-

ղափարախոսությունը» և «տնտեսավարման ձևը» առաջ 

են բերել անբարոյականացած անհատի պաթոլոգիական 

վիճակը։ Ժամանակն է արտադրական հարաբերություն-

ները բաժանել տնտեսական և բարոյական հարաբերու-

թյունների, դրանով իսկ ամբողջական դարձնելով մար-

դու՝ բուն իսկ տնտեսական գործունեության վերաբերյալ 

առկա պատկերացումները։ 

Բարոյականությունը ներգործական ֆունկցիա ունի 

տնտեսականի վրա, հենց տնտեսական մարդու և տնտե-

սական հարաբերությունների բարոյականացման իմաս-

տով. «Մենք գտնում ենք, որ փիլիսոփաները, տնտեսա-

գետները, իրավաբանները, մշակույթի գործիչները, հոգե-

բանները, սփյուռքի մասնագետների հետ սերտ համա-

գործակցելով, պետք է անհապաղ ձեռնարկեն «բարոյա-

կանության» համազգային ծրագրի մշակումը, որում 

կուրվագծվեն հայ ժողովրդին յուրահատուկ բարոյակա-
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նության նորմերի վերականգնման ռազմավարական և 

մարտավարական ճանապարհները՝ պարտադիր կերպով 

հաշվի առնելով դրանց շփման կետերը տնտեսական 

նորմերի և պատժամիջոցների հետ»
153

։ Նա գտնում է, թե 

շուկայական հարաբերություններին անցնելու մեխա-

նիզմներում պետք է նկատի առնել նաև «տվյալ երկրի 

բնակչության գերակշռող մասի էթնիկական և գենետի-

կական առանձնահատկությունները»։ Խոսքը հայ ազ-

գային առանձնահատկությունների հաշվառման մասին է 

(ինչը իմ կարծիքով դեռևս հիմնավոր հետազոտության 

կարիքն ունի- Ռ.Ս.)։ Նկատելով, որ «եթե գեները բացա-

հայտ չեն դրսևորվում, դա դեռ չի նշանակում, որ նրանք 

վերանում են», և որ համապատասխան միջավայրի 

դեպքում նրանք նորից են գործում, նա թվարկում է շատ 

անգամներ արդեն ասված այնպիսի հատկություններ, 

ինչպիսիք են՝ աշխատասիրությունը, շինարարի և առև-

տրականի կարողությունները, մտավոր ներուժը և այլն։ 

Պայմաններն, ինչ խոսք, նպաստավոր են առևտրական 

հակվածության ազգային բնավորության գծերի աշխու-

ժացման համար, ինչը խրախուսելի է։  

Բանը միայն առևտուրը չէ, այլ ազգային ընդհանուր 

հոգեբանության վերածվող և ըստ էության, ի վերուստ 

հովանավորվող հարստություն կուտակելու փիլիսոփա-

յությունը հիմնված ժամանակակից բիզնեսի ոչ լավա-

գույն սկզբունքների վրա։ Բայց, եթե դա արվում է հայ 

ազգի մյուս հատկությունների խլացման հաշվին, ապա, 

բնականաբար, տնտեսության համար հիմնարար նշանա-

կության մյուս գործոններին հատկացվում է երկրորդա-

կան ֆունկցիա։ Եվ ամբողջ հարցն այն է, թե ուր կտանեն 

այդ գործընթացները և ինչ կնստեն ազգային դրական և 

բացասական արժեքների հաշվեկշռի վրա։ Թե ինչ 

հետևանքներ կունենան արդի այս միտումները, ոչ ոք 
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ստույգ հաշվել և չափել չի կարող։ Հայտնի բան է, որ 

ազգը չի կարող մշտապես սնվել անցյալի արժեքներով, և 

եթե նա նորը չի ստեղծում, ապա անցյալն էլ է ենթակա 

կորստի։ Թե մտավորականությունն ինչ առաքելություն 

ունի, ինքնին հասկանալի է։ Բայց որ որոշ գործիչների 

հիմնադրույթներում վերաբերմունքը բարենպաստ չէ, սա 

իրողություն է։ Մի կողմ եմ թողնում ազգային մտավո-

րականություն չունենալու ակնարկները, որոնք սերում են 

մի հայտնի արմատից։ Մի այլ հանգամանքի մասին. մեծ 

է Ադամ Սմիթի դերը տնտեսագիտության գիտականաց-

ման առումով։ Սակայն, ինչպես նկատում է XX դարի 

հայտնի տնտեսագետ Շումպետերը, նա «շատ բանում 

մեղավոր է հաջորդ հարյուրամյակում տնտեսագիտության 

տեսության անբավարարության մեջ»։ 

Խոսքը տվյալ դեպքում վերաբերում է արտադրողա-

կան և ոչ արտադրողական աշխատանքի նրա հայեցու-

թյանը, ավելի ստույգ ազգային եկամտի, հասարակական 

հարստության ստեղծման մեջ ազգային այս կամ այն 

աշխատանքի մասնակցությանը։ Ա.Սմիթի արտադրության 

տեսակետը «սահմանափակվում է միայն նյութական 

առարկաներով», որը խիստ տառացիորեն ընդունվեց 

Կ.Մարքսի կողմից և «քայքայիչ ներգործություն ունեցավ 

կապիտալիզմի էթիկական հիմքերի վրա»։ Փաստորեն 

նեղանում է հասարակական արտադրողական ուժերի 

հասկացությունը՝ նրանից դուրս թողնելով հոգևոր ար-

տադրության ոլորտը որպես արժեք չստեղծող աշխա-

տանք։ Եվրոպան վաղուց է հաղթահարել այդ միակող-

մանիությունը, իսկ Ֆ.Լիստը, դեռևս հարյուր հիսուն 

տարի առաջ նկատել է, թե ըստ Ա.Սմիթի տրամաբանու-

թյան, «ով դաստիարակում է խոզերին, հասարակության 

արտադրողական անդամ է, իսկ ով դաստիարակում է 

մարդկանց, ոչ արտադրողական»
154

։ Եթե հանրապետու-
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թյունը կատարվող փոփոխությունների համար նշանա-

կետ ունի արևմտյան չափումները, ապա պետք է արագ 

հաղթահարի ոչ վաղ անցյալի որդեգրած հարցի հետա-

հայաց սահմանափակությունը, որպես նոր ձևավորվող 

ազգային տնտեսության հիմնական արժեքներից մեկը։ 

1993 

2. 

Շրջադարձային փուլերում վերանայվում են մարդ-

կային գործոնի նկատմամբ արմատացված տեսակետները, 

փոփոխվում ժամանակի ու տարածության նախկին պատ-

կերացումները, նրա գոյությունը ենթարկում բարդ ու 

հակասական առեղծվածների նոր չափումների։ Տարիներ 

առաջ արձակագիր Հրանտ Մաթևոսյանը մի հետաքրքիր 

դիտողություն ունի արված, թե «Հայաստանի քաղա-

քացու համար ամենամեծ կորուստը կայսրության մարդ 

լինելու կարգավիճակի կորուստն է։ Լավագույն իմաստով 

կայսրության պաշտպանության կորուստ, ինչպես նաև 

կայսրության իմաստի կորուստ, որի կրողը միշտ եղել է 

Ռուսաստանը։ Կայսերական մարդուն մենք կորցրինք։ 

Մեծ մարդու, բարձր մարդու, ամրապնդված մարդու։ Կա-

րող ենք այդ մարդուն անվանել թագավորի որդի։ Եվ ես 

համաձայնվում եմ պնդել, որ հայերը անցյալ դարի 70-

ական թվականներից սկսած մինչև մեր օրերը ավելի 

բարձր, ավելի հզոր և որքան էլ, որ դա հակասական 

թվա, ավելի ազատ հայեր են, քան նրանք, ովքեր, այժմ 

ազատեցին մեզ կայսերական լծից»։ Սա անհատի հա-

սարակական կացությունը բնութագրող փիլիսոփայա-

կան լայն ընդհանրացում է։ Նաև տնտեսական մարդու, 

«ամրապնդված մարդու» կտրվածքով, նրա նյութական, 

քաղաքացիական արժեքների կտրվածքով։ Այսօր ռուսա-

կան դաշտում կատարվում են իր պատմության ընթացքի 

թերևս ամենազարմանալի փոփոխությունները։ Պատա-
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հականությունները բնորոշ են առօրյա կյանքին, բայց ոչ 

պատմաշրջանների տնտեսական ու սոցիալական տնտե-

սաձևերի հերթափոխությանը։ Պատմությունն ունի իր 

տրամաբանությունը։ Ա.Բորիսովն այն միտքն է հայտնում, 

թե ամբողջ Ռուսաստանն այժմ «արդեն նոր մարմնի մեջ է», 

բայց այն դեռևս չի գիտակցում որպես իրենը։ 

Շատերին թվում է, թե հասարակության արդի ան-

ցումային շրջանը շուտով կփոխարինվի խորհրդային 

կյանքի նախկին կացութաձևով։ Ռուսաստանի «նոր 

մարմինը» դեռևս չի սովորել ինքնուրույն քայլել, որով-

հետև այն «հնարավորություն ունի թռչելու»։ Այսինքն՝ 

կատարվող տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական ու 

հոգեբանական փոփոխությունները պայմանավորված են 

զարգացման գործընթացի ներքին, նոր լինելիության 

անհրաժեշտությամբ: Հարցը նույն տեսանկյունից է քննում 

նաև Ն.Կոսոլապովը, որը կատարվող իրադարձություն-

ները համարում է ոչ թե, կամ ոչ միայն ոմանց մոլորու-

թյունների, սխալների, հանցագործությունների մեղքերի 

հետևանքը։ Այդ ճգնաժամը աշխարհի ընդհանուր 

տրանսֆորմացիայի մի մասն է, համաշխարհային քաղա-

քակրթության զարգացման մեջ ռուսական ֆենոմենի 

տնտեսական ու հոգևոր տեղի որոշակիացումը, ի վերջո, 

ռուսական քաղաքակրթության գոյացումը
155

։ Տեսությունը 

մնում է տեսություն, և բոլոր ընդհանրացումները չեն, որ 

ենթակա են ստուգաբանության։ Երկիրը ոչ միշտ է ընտ-

րում ապագա առաջընթացի համար լավագույն տարբե-

րակը։ Եվ պատահական չեն կասկածները այն թեզի 

շուրջ, թե շատ գործոններ պայմանավորված են հասա-

րակական, տնտեսական փոխակերպության անհրաժեշ-

տությամբ։ Այդ մտավախությունը պայմանավորված է 

Ռուսաստանի պատմության հետագծի փորձով, որը 

կարող է ունենալ շարունակվելու իներցիա։ Հենց այս 
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իմաստով էլ Ն.Զլոբինը նկատում է, թե Ռուսաստանի 

պատմության մեջ ոչ մի ռեֆորմ երբեք մինչև վերջ հաջո-

ղությամբ չի ավարտվել, ոչ մեկը չի հասել առաջադրված 

նպատակներին ու խնդիրներին։ Իսկ դա ավելի վատ է, 

քան եթե այդ ռեֆորմները չլինեն ընդհանրապես։ Քանի 

որ ձախողված, մինչև վերջ չհասցված ռեֆորմը երկիրը, 

հասարակությունը ետ է շպրտում վատթարագույն վիճակի, 

քան եղել է մինչ այդ։ Ցանկացած ռեֆորմատորական 

ճիգ Ռուսաստանում անխուսափելիորեն բերում է հասա-

րակության տրոհման և բևեռացման։ Ռեֆորմը մեզ մոտ 

հանդես չի եկել որպես համազգային գաղափար։ Եվ 

մի՞թե հենց այս վերջինիս բացակայությունը չէ, որ սկսած 

Իվան Ահեղից, իսկ այնուհետև Պետրոս Առաջինից, ըն-

թացել է պետության ամբողջատիրության նշանաբանով՝ 

զրկված որևէ բարոյական արգելակներից, որը հաշվի չի 

նստում մարդկային կյանքի արժեքների հետ և թույլ է 

տալիս դաժան բռնարարքներ սեփական ժողովրդի 

նկատմամբ։ Պետության համար բարօրությունն ամեն 

ինչից վեր է, իսկ մարդը լոկ միջոց է դրան հասնելու հա-

մար՝ փոշի, պտուտակ։ 

Այդ միտքը հնչել է ինչպես Պետրոս Առաջինի, 

այնպես էլ կոմունիստական կուսակցության առաջնորդ-

ների մոտ։ Եվ պատահական չէ, որ խորհրդային պատ-

մաշրջանի գրականության մեջ, ըստ էության, բացակա-

յում էր ամբողջական մարդու գործոնը։ Տնտեսագիտա-

կան միտքը հասարակական կյանքի բոլոր շարժումները 

քննարկում էր տնտեսական գործոնի տեսանկյունից՝ այն 

դիտելով մեկնակետային
156

։ 

Ամբողջական մարդու հիմնախնդիրը յուրովի լուծում 

է ստանում մարքսիստական դոկտրինայում։ Իր տնտե-

սագիտական հայացքներով Կ.Մարքսը դասական դպ-

րոցի հետևորդն էր։ «Տնտեսական մարդը» կարող էր 
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իրացվել միայն մասնավոր սեփականության և տնտեսա-

կան ազատության պայմաններում։ Եթե մերժվում են այս 

պայմանները, ապա մերժվում է նաև տնտեսական մարդու 

ֆենոմենը։ Կ.Մարքսն իր վաղ շրջանի աշխատություննե-

րում դասականներին մեղադրում էր այն բանում, որ նրանք 

պրոլետարիատին նայում են «լոկ որպես աշխատուժի»։ 

Ինչի մեջ նա մեղադրեց դասականներին, հետագայում դրա 

վրա էլ կառուցեց իր ամբողջ տնտեսական շինությունը։ 

Մինչդեռ, Կ.Մարքսի գլխավոր աշխատությունից շատ 

առաջ, հայտնի տնտեսագետ Ֆ.Լիստը «Քրիստոնեական 

կրոնը, միամուսնությունը, ստրկության և ճորտական 

վիճակի վերացումը, միապետության ժառանգումը, գրա-

տպության, մամուլի, փոստի, փողի, քաշի և չափի, օրա-

ցույցի և ժամացույցի հայտնագործումը, ոստիկանությունը, 

ազատ հողասեփականությունն ու տրանսպորտային միջոց-

ները» համարում էր «արտադրողական ուժերի հարուստ 

աղբյուրներ»
157

։ Իսկ Սիսոնդին նկատում է, որ «Քաղա-

քատնտեսությունը ոչ թե պարզ հաշվի գիտություն է, այլ 

բարոյագիտություն։ Նա մոլորեցնում է, երբ հենվում է լոկ 

թվերի վրա, և դեպի նպատակն է տանում միայն այն 

ժամանակ, երբ հաշվի են առնվում մարդկանց զգաց-

մունքները, պահանջներն ու կրքերը»
158

։ Այսինքն՝ «տնտե-

սական մարդը» ենթադրում է հասարակական կացու-

թյան շատ ավելի լայն շառավիղներ, քան թվում է, և որ 

նրան չի կարելի դիտել լոկ որպես տնտեսական գործըն-

թացի միջոց։ Հակառակ դեպքում նա կվերածվի հասա-

րակական ֆունկցիայի։ Ըստ էության դրան հանգեցրին 

20-30-ական թվականների ռեֆորմները՝ պատճառ դառ-

նալով հսկայական տնտեսական ու հասարակական ռե-

սուրսների կորուստների։ 
1994 
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3. 

Հետաքրքրությունը շուկայական ռեֆորմների իրա-

կանացման վերաբերյալ ծագել էր ոչ այնքան շուկայի 

մեխանիզմի գործունեության ըմբռնման, այլ շուկայական 

համակարգի երկրների տնտեսական հաջողությունների 

փաստից։ Սկսվեցին խորհրդային անվանի գիտնական-

ների բազմաթիվ գործուղումները արտասահմանյան 

երկրներ, որոնցից յուրաքանչյուրն արդյունքում առաջար-

կում էր այս կամ այն երկրի փորձի կամ մոդելի կրկնօրի-

նակումը։ Մի տեսակետ հանգում էր շուկայական սոցիա-

լիզմին, որը պիտի զուգորդեր պլանը և շուկան, մյուսն 

ակնկալում էր հասարակարգ, որը կառուցված էր զուտ 

մրցակցության վրա, մի երրորդ տեսակետ առաջարկում 

էր ազգային առանձնահատկությունների հաշվառումը և 

այլն։ Բնականաբար հարցը օրակարգում էր նաև ԽՍՀՄ 

նախկին հանրապետությունների անկախացումից հետո։ 

Առանձնացվում էին այլ և այլ երկրների մոդելներ՝ փոր-

ձելով շփման եզրեր նշմարել և ուրվագծել Հայաստանի 

տնտեսական ապագայի քառակուսին։ 

Ա.Ս.Պուշկինը մի առիթով նկատել է. «Ինչքան ես 

կարդացել եմ ռոմանտիզմի մասին, բոլորն էլ այն չեն»։ 

Երևի թե, տեղին է կրկնել այդ միտքը տնտեսության 

մոդելների վերաբերյալ։ Անցումը շուկայական հարաբերու-

թյուններին պայմանավորված է հասարակական կյանքի 

թելադրանքով և բնական ընդհանուր գործընթաց է, և 

Հայաստանը բացառություն կազմել չի կարող։ Սակայն 

յուրաքանչյուր երկիր ունի իր ժողովրդական, աշխարհա-

քաղաքական, հասարակական, տնտեսական առանձնա-

հատկությունները, առանց որոնց հաշվառման շուտափույթ 

տնտեսական վերածնության գաղափարը իրականությու-

նից պարզապես կվերածվի հորինվածքի։ Այստեղից էլ 

ազգային տնտեսության առանձնահատկությունների հաշ-
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վառման անհրաժեշտությունը։ Դեռևս անցյալ դարի 

կեսերին Ֆրիդրիխ Լիստը գրում էր, թե «Առանձին մարդու 

և մարդկության միջև կանգնած է ազգը իրեն հատուկ 

լեզվով ու գրականությամբ, իր սեփական ծագումով ու 

պատմությամբ, իրեն յուրահատուկ իրավունքներով ու 

սովորություններով, օրենքներով ու հաստատություննե-

րով, գոյության, անկախության, առաջընթացի, մշտական 

կայունության իր իրավունքով, իր առանձնացած տերի-

տորիայով»
159

։ Հետևապես, ելակետ ունենալով այդ 

առանձնահատկությունները, տնտեսագիտությունը պետք 

է սահմանի, թե ինչ ձևով նրանից յուրաքանչյուրը կարող 

է բարձրանալ տնտեսական զարգացման այնպիսի աս-

տիճանի, որտեղ քաղաքակրթված ազգերի հետ նրա 

միությունը կարող է դառնալ օգտակար։ Հենց այդ կետում 

գտավ պատմական դպրոցը Գերմանիայի տնտեսական 

զարգացման առանձնահատկությունը, հակառակ դասա-

կան տնտեսագիտության դոկտրինայի, վերացական մար-

դու փոխարեն առաջադրելով կոնկրետ մարդ, վերացա-

կան և ընդհանրական տնտեսական օրենքների փոխարեն՝ 

ազգային տնտեսությանը բնորոշ առանձնահատուկ մո-

տեցումներ։ Այսինքն, ոչ թե այս կամ այն մոդելի մեխանի-

կական կիրառումը, այլ ազգային տնտեսության ձևավոր-

ման հիմքում ելակետ ունենալ ազգային տնտեսական 

գաղափարաբանությունը։ «Աշխարհում ոչ մի երկիր Հա-

յաստան չէ,- շեշտում է Մ.Քոթանյանը,– Հայաստանի ժո-

ղովրդագրական, տնտեսական հոգեբանական խառն-

վածքը չունի։ Պատահական չէ, որ ամերիկյան մոդելի առ-

կայությամբ՝ Ճապոնիան, Ֆրանսիան, Շվեդիան, Հարա-

վային Կորեան, Չինաստանը, Իտալիան, Իսպանիան, Իս-

րայելը և աշխարհի քիչ թե շատ կշիռ ունեցող երկրները 

չեն կրկնում միմյանց տնտեսության ու հասարակական 

կյանքի կազմակերպման ու կառավարման մոդելները»
160

։ 
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Այս առումով բնորոշ է հետևյալ դեպքը. Ճապոնիա-

յում, երբ Խոլտոնը դասախոսության ժամանակ հիացած 

ընդգծում էր էյնշտեյնի ֆիզիկայի կատարելությունը, 

ուսանողներից մեկն ընդդիմանում է, թե միշտ չէ, որ եթե 

ինչ-որ բան շատ համաչափ է, ապա այն նաև գեղեցիկ է՝ 

բերելով ծաղկեփունջ կազմելու եվրոպական և ճապո-

նական՝ տրամագծորեն իրար հակառակ սկզբունքը։ Իսկ 

որ էսթետիկական կոնցեպցիաներն ունեն հարաբերա-

կան բնույթ՝ հայտնի էր էյնշտեյնից շատ առաջ։ 

Ի վերջո` տնտեսական ազատությունն իր հիմքում 

պետք է ունենա ազգային գաղափարախոսությունը։ Ինչ 

խոսք, եթե ազգը պատմական զարգացման արդյունք է, 

այլ ոչ թե վերացական ընդհանրություն, ապա այն իր 

ընդհանուր էվոլյուցիայի ընթացքում ձեռք է բերում որո-

շակի առանձնահատկություններ, որոնք ունեն հասարա-

կական, աշխարհագրական, գենետիկական ազդակներ։ 

Այս իմաստով ազգային արժեքների և չափանիշների վեր 

հանելու խնդիրը առանձնակի կարևորություն է ստանում 

հայ ազգային պահվածքը զուգորդելու տնտեսական 

ազատության հետ, ազգային տնտեսության ձևավորումը 

բխեցնելով ազգային գաղափարախոսությունից։ Հարցն 

իր ընդհանուր դրվածքով արծարծվել է դեռևս Գրիգոր 

Արծրունու կողմից։ Ազգը միևնույն դերն է խաղում մարդ-

կության մեջ, ինչ որ առանձին անհատը հասարակության 

մեջ։ Եվ, եթե «Մշակի» խմբագիրը մարդու անհատակա-

նությունը կախման մեջ էր դնում նրա ընդհանուր 

կազմվածքից, բնությունից ստացած ներքին հատկու-

թյուններից, ընդունակություններից, հակումներից, դաս-

տիարակությունից, ապա ազգի անհատականությունը 

պայմանավորում էր «նորա ցեղի հատկություններով և 

նմանապես արտաքին աշխարհի երևույթների, կլիմայի, 

երկրի աշխարհագրական և տեղագրական դրության, 
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պատմության ընթացքի ազդեցությամբ»։ Իր վրա կրելով 

գերմանական պատմական դպրոցի և, հատկապես, նրա 

պատմառեալիստական թևի (Վ.Ռոշեր, Կ.Կնիս, Բ.Հիլդեբ-

րանդ) ազդեցությունը, որոնք կարևորում էին տարբեր 

ժողովուրդների առանձնահատկությունների գործոնի 

հաշվառումը և տնտեսական զարգացման ուղիների 

կրկնելիության անհնարինությունը, նա քաղաքականու-

թյան խնդիրն էր համարում գտնել և զարգացնել մի 

ազգի մեջ ևս նրան հատուկ այնպիսի կողմը, որը նրա 

«հոգեկան և տնտեսական կյանքում արդյունավոր գոր-

ծիչ կարողանար դառնալ»
161

։ 

Խնդիրը հույժ կարևորություն է ստանում այսօրվա 

Հայաստանի, նրա տեղը «քաղաքակիրթ ազգերի համաս-

տեղության համակարգում» ապահովելու համար։ Ինչ 

խոսք, ազգային գաղափարախոսությունն իր ընդգրկում-

ներով շատ ավելի լայն հասկացություն է, քան ազգային 

տնտեսությունը։ Բայց որ վերջինիս ձևավորումն ու զար-

գացման ուղիների ընտրությունն առաջնակարգ նշանա-

կություն ունեն, դա հավաստի է։ Տեսական միտքը հենց 

այս ուղղությամբ է սրում Մ.Քոթանյանը, արդիական իմաստ 

հատկացնելով «տվյալ ժողովրդի էթնոժառանգական 

ունակությունների, իր տարածքի հանքահումքային, ռե-

կրեացիոն պաշարների, բնակլիմայական պայմանների և 

աշխարհագրական միջավայրի» գործոններին ազգային 

տնտեսության ձևավորման գործում
162

։  

Բնականաբար, ազգային տնտեսության ձևավորումը 

մտահղացումների, որոնումների, լինելիության ու նոր 

լուծումների գործընթաց է, որը կպահանջի դեռ երկար 

ժամանակ։ Սակայն այսօրվա լուծումներից է կախված 

ազգային տնտեսության ապագա նկարագիրը։ 
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*  * 

* 
 

Մ.Մելքումյանը, ուշադրություն հրավիրելով նոր 

տնտեսական քաղաքականության իրականացման անհրա-

ժեշտությանը, միաժամանակ փորձում է ուրվագծել հան-

րապետության ապագա մոդելը։ «Կարծում ենք,–գրում է 

հեղինակը,– ՀՀ-ում իրականացվող ներկա սոցիալ-տնտե-

սական քաղաքականությունը վերոհիշյալ չորս մոդել-

ներից էլ (ամերիկյան, ճապոնական, շվեդական, ԳՖՀ-ի - 

ընդգծումը հեղինակինն է) որոշակի տարրեր պարունա-

կում է, սակայն այս խնդրում էական ազդեցություն ունեն 

ՀԲ-ի և ՄԱՀ-ի ներկայությունը և երաշխավորություն-

ները»
163

։ Ինձ թվում է, այսօրվա վիճակով հանրապետու-

թյունը չունի մի այնպիսի ծրագիր, որը թույլ կտա խոսելու 

այս կամ այն մոդելի մասին։ Ինչ վերաբերում է նշված 

մոդելների տարրերի առկայությանը, ապա այսօրվա փուլի 

տնտեսական կացության մեջ, և դա բնորոշ է ԽՍՀՄ 

բոլոր նախկին հանրապետություններին, կարելի է նշմա-

րել տարրեր նաև Ֆրանսիայի, Բանգլադեշի, Սիրիայի 

կամ շատ ու շատ այլ երկրների հետ ճիշտ այնպես, ինչպես 

ամերիկյան, ճապոնական կամ ԳՖՀ-ի մոդելների միջև։ 

Հասարակական վերափոխումների ներկա փուլը դա 

տնտեսական ու սոցիալական որոնումների ժամանակա-

շրջան է։ Ինչպես են զուգորդվելու ձեռնարկատիրական 

ակտիվությունը համընդհանուր խրախուսման, բնակչու-

թյան առավել ակտիվ մասի «հարստացման խթանման» 

և «սոցիալական հավասարության խնդրի» բացակայու-

թյան վրա հիմնված ամերիկյան համակարգի և, կարծես 

թե, «միայն բարձր ազգային ինքնագիտակցության, հա-

սարակական և ազգային շահերի գերակայության պայ-

մաններում» գործող ճապոնական մոդելի կամ ազգային 

եկամտի վերաբաշխման միջոցով գույքային անհավասա-
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րության կրճատմանն ուղղված սոցիալական ակտիվ 

քաղաքականության շվեդական մոդելի և այլ տարրերը։ 

Ի վերջո, մոդելի «հայկական» տարբերակը կարող է գոր-

ծել որոշակի մեխանիզմների պայմաններում, որոնց ձևա-

վորման համար դեռևս երկար ժամանակ կպահանջվի։ 

Արհեստական միակցման մեթոդներն այստեղ տեղ չու-

նեն, քանի որ այս կամ այն տարրերից յուրաքանչյուրը 

կապված է բազմաթիվ պայմանականությունների հետ, 

որոնք կարող են պատճառ դառնալ մյուսների բացաս-

մանը կամ ընդհակառակը։ 

Կատարվող նոր համակարգերի ստեղծումը ենթա-

դրում է տնտեսական մշակույթի նոր արժեքների ներ-

դրում։ Հարկ է, որ ազգային ավանդույթները ներդաշնակ-

վեն շուկայական հարաբերությունների հետ։ Գերմանացի 

հայտնի տնտեսագետ, պատմական դպրոցի ներկայա-

ցուցիչ Վերներ Զոմբարտը նկատում է, թե՝ «Սխալվում են 

բոլոր նրանք, ովքեր կանխագուշակում են, թե ապագա-

յում պետք է տիրապետի մեկ տնտեսական համակարգ։ 

Դա չի բխում ամբողջ անցյալի փորձից և միաժամանակ 

հակասում է տնտեսական զարգացման էությանը։ Կարելի 

է արձանագրել, որ պատմության ընթացքում զուգահեռ 

գոյություն ունեցող տնտեսական ձևերի թիվն ավելի ու 

ավելի մեծանում է։ Տնտեսական կյանքը դառնում է 

ավելի ու ավելի հարուստ։ Երաժշտական ֆուգայի նման, 

նրան միշտ միանում են նոր երաժշտական ձայներ, 

սակայն չխլացնելով մյուսներին»
164

։ Տնտեսական զար-

գացման փորձը վկայում է, որ սեփականության ձևերի 

զուգորդումների կտրվածքով տնտեսական զարգացումը 

ցուցադրում է ոչ միագիծ դրսևորումներ։ 
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Պետության և շուկայի սահմանը 

1. 

Վասիլի Լեոնտևը 1980-ական թվականների վերջե-

րին նկատել է. «Ես հրապուրվում եմ առագաստային 

սպորտով և, երբ ուսանողներին բացատրում եմ, թե 

ինչպես է գործում երկրի տնտեսությունը, այն համեմա-

տում եմ ծովում գտնվող մարզանավի հետ։ Որպեսզի 

գործերը լավ ընթանան, անհրաժեշտ է քամի՝ դա շահա-

գրգռվածությունն է։ Ղեկը՝ պետական կարգավորումը։ 

Ամերիկյան տնտեսությունը թույլ ղեկ ունի։ Չի կարելի 

անել այնպես, ինչպես Ռեյգանն էր ասում, թե բարձրաց-

րեք առագաստները, թող նրանք քամով լցվեն, իսկ դուք 

գնացեք խցիկը՝ կոկտեյլ խմելու։ Այդպես առագաստա-

նավը մեզ կարող է հասցնել քարաժայռերին և ջարդու-

փշուր անել։ ԽՍՀՄ-ում այժմ հակառակն է. քամին չի 

լցնում առագաստները, իսկ այս դեպքում ղեկն էլ չի օգնում։ 

Ինձ թվում է, որ ավելի ճիշտ են վարվում ճապոնացի-

ները։ Նրանց մոտ, իհարկե, առկա է մասնավոր նախա-

ձեռնություն, բայց և պետությունը խաղում է մեծ դեր, 

ազդելով տնտեսության լավագույն ուղղությամբ զար-

գացման վրա»
165

։ Սա առաջին հերթին ուղղված էր «ազ-

գային տնտեսություն» անողներին, որն ասել է, թե շուկա-

յական հարաբերություններին անցման շրջանում պետու-

թյունը պետք է իրականացնի որոշակի տնտեսական գոր-

ծունեություն։ Դա պայմանավորված է ոչ միայն այն 

բանով, որ ամեն մի նորմալ պետությանը բնորոշ է տնտե-

սական որոշակի քաղաքականություն, այլև ուղղակիորեն 

առնչվում է վարչահրամայական համակարգից ինքնա-

կառավարման համակարգին անցնելու հետ։ Դա միան-

գամայն օրինաչափ, բայց երկարատև գործընթաց է։ Եվ 

չպետք է անգիտանալ, որ պատմատնտեսական նախա-

դրյալները պետք է նախապատրաստված լինեն այնքան, 



 124 

 

որ հնարավորինս ցավոտ չլինի նոր հարաբերությունների 

լինելիությունը։ Այլ կերպ ասած, շուկայական հարաբե-

րությունների և միջավայրի միջև հարկ է ստեղծել շատ 

թե քիչ տանելի համապատասխանություն։ Հետևաբար, 

պետությունը պետք է ոչ միայն կարգավորի, այլև կառա-

վարի այդ գործընթացները։ Անցումը քաղաքակիրթ շու-

կային, Մ.Քոթանյանի կարծիքով, իրական, ամբողջական 

ու կարգավորվող ընթացք կունենա, եթե արտադրու-

թյունը վերակառուցվի ժամանակակից տեխնիկայի հիմ-

քի վրա, նշանակալի տեղաշարժեր կատարվեն ինչպես 

գիտատեխնիկական ու կուլտուր-տեխնիկական, այնպես 

էլ բնակչության մշակութային մակարդակի բարձրացման 

ուղղությամբ, բնակչության բարոյահոգեբանական ադապ-

տացիան և, վերջապես, անհատի, հետևաբար նաև հա-

սարակական հարստացման աղբյուրը լինի յուրաքանչ-

յուրի սեփական գործունեությունն ու աշխատասիրությունը։ 

Հակառակ դեպքում՝ սկիզբ է առնելու քաոսային մի իրա-

վիճակ, որը կարող է տնտեսությունը հասցնել վերջնական 

կործանման։ 

Պատերազմական իրադրության, սահմանափակ հա-

ղորդակցական հնարավորությունների առկայության, էներ-

գետիկական ռեսուրսների բացակայության և այլ գոր-

ծոնների հետ շուկայական հարաբերությունների իրակա-

նացվող մեթոդի թերություններից մեկն էլ Ա.Մխիթար-

յանը համարում է ելակետային պայմանները։ Միության 

քայքայումով փլուզվել է տնտեսության վարչահրամայա-

կան համակարգը, դրա հետ՝ նաև տասնամյակների ըն-

թացքում ձևավորված տնտեսական կապերը։ Ստեղծվել 

է մի աննախադեպ իրադրություն, երբ բոլոր նախկին 

հանրապետությունները միաժամանակ իրականացնում 

են հիմնավոր տնտեսական վերափոխություններ, զբաղ-

ված են նոր որոնումներով, ինչը յուրաքանչյուրի համար 
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ստեղծել է որակապես նոր ելակետային պայմաններ։ Այս 

հանգամանքը կարելի է հաշվառել միայն պետական 

քաղաքականության մակարդակով։ 

Ինչ խոսք, լիբերալ տնտեսակարգը, որն իր մեջ 

պարունակում է «տնտեսավարման քաղաքականության 

լավագույն նվաճումները», հասարակական միջավայրի 

փոփոխվող պայմանների հանդեպ ցուցաբերում է «հա-

մակերպվելու բարձր աստիճան»։ Եթե, իհարկե, դրա 

համար առկա են անհրաժեշտ պայմաններ։ Իսկ եթե դրանք 

բացակայում են, ապա, ինչպես նկատում է Ս.Պապյանը, 

«որոշիչ նշանակություն է ձեռք բերում միկրոմակարդա-

կում շուկայական մեխանիզմի առավելությունների և 

մակրոմակարդակում, պետական կարգավորման հնա-

րավորությունների օպտիմալ զուգորդման որոնումը»
166

։ 

Պետք չէ միանշանակ ընկալել «առավելագույն ազա-

տություն, նվազագույն իշխանություն» արևմտյան արդի 

տնտեսագիտական մտքի վերջին դոկտրինան։ Եթե դա 

նույնիսկ համարենք ճշմարտություն, ապա ասված է 

արևմտյան տնտեսակարգի համար, որը տնտեսական 

շրջափոխությունների՝ հարյուրամյակների պատմություն 

ունի։ Այն երկրի համար, որը նոր է ազատվել ամբողջա-

տիրությունից, ինչպես նկատում է Ս.Պողոսյանը, «Տնտե-

սական կյանքում պետության չմիջամտության կեղծ լիբե-

րալիստական կոչը ամբողջատիրական տնտեսության դեմ 

դեռևս թույլ տնտեսական ազատությունը միայնակ թող-

նելու, հետևաբար կործանման դատապարտելու, այդ հա-

մակարգը պահպանելու գիտակցված կամ չգիտակցված 

մտայնություն է»
167

։ 

Տնտեսական և, ընդհանրապես, հասարակական 

կյանքի կարգավորման միտում ունեցող այնպիսի կենտ-

րոնացում, ինչպիսին եղել է խորհրդային երկրում, ոչ մի 

այլ երկրում գոյություն չի ունեցել։ Այն աշխարհի՝ երբևէ 
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հայտնի ամենամեծ ձեռնարկությունն էր, որտեղ ամեն 

ինչ ենթարկված էր վարչակառավարչական հիերարխիա-

յի վերահսկողությանը՝ սկսած տիեզերքի յուրացման հիմ-

նահարցերից, մինչև վարսավիրանոցներում վարսեր հար-

դարելու հարցերը։ Եվ, եթե չկարգավորվեն տնտեսական, 

հետևապես, նաև քաղաքական ամբողջատիրական հա-

մակարգից ազատվելու գործընթացները, ապա շատ բան 

կարելի է կորցնել հենց այդ համակարգի փլատակներում։ 

Այս հանգամանքը դառնում է պետական լիբերալիզմը 

պայմանավորող անհրաժեշտություն։ Եվ դա միանգամայն 

հասկանալի է. պետությունն ինքը պիտի դառնա նախա-

ձեռնող և առաքելություն վերցնի շուկայական միջավայ-

րի ստեղծման համար, որն աստիճանաբար կտաներ նրա 

ֆունկցիաների կծկվելուն, այսինքն՝ «պետությունը տնտե-

սության մեջ պետք է խորանա՝ միտում ունենալով տնտե-

սական ազատություն ներմուծելուց, շուկայական դաշտ 

ստեղծելուց հետո հնարավորին չափ կարճ ժամանա-

կամիջոցում լքել այն»։ Իհարկե, ոչ բացարձակ իմաստով 

և ոչ ժամանակից շուտ։ Պատահական չէ, որ նույնիսկ 

Ֆրիդրիխ Հայեկը «Ճանապարհ դեպի ստրկություն» հե-

տազոտության մեջ, վերարժեքավորելով XX դարի հասա-

րակական զարգացման միտումները, ցուցաբերելով 

քննադատական մոտեցում պետական միջամտության 

ձևերի նկատմամբ և դրվատելով անհատի ազատության 

XIX դարի իդեալները
168

, մի այլ առիթով կատարում է այն 

լայնատես ընդհանրացումը, թե. «Աշխատունակ տնտե-

սություն կարելի է աստիճանաբար աճեցնել մի քանի 

տասնամյակի ընթացքում, սակայն չի կարելի հուսալ, որ 

արդեն պատրաստի «նախագծերով» (թեկուզ ինչ-որ տեղ 

և ինչ-որ մեկի կողմից փորձարկված) արմատավորվող 

տնտեսակարգը կարող է իսկապես արդյունավետ լինել»
169

։ 
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Հակառակը պարզապես նշանակում է չգիտակցել 

սեփական զարգացման պատմական հետագիծը՝ պետու-

թյան ֆունկցիաների այն առանձնահատկությունները, որով 

բնորոշվել է խորհրդային երկիրը։ Ռուսաստանի տնտե-

սությանը պատմականորեն բնորոշ է եղել պետական 

պատերնալիզմի տարրերի առկայությունը։ «Պետության 

համեմատաբար ակտիվ տնտեսական ֆունկցիայի անհրա-

ժեշտությունը,– նկատում է Ա.Լիվշիցը,– բնավ չի նշանա-

կում, թե ժամանակն է հետ շրջել, կանգնեցնել շուկա-

յական գործընթացը։ Դա նշանակում է միայն մի բան. 

այստեղ մարդիկ են ապրում, որոնք հնուց պետության 

նկատմամբ քիչ այլ վերաբերմունք ունեն, քան ամերի-

կացիները կամ անգլիացիները։ Ընդամենը այսքանը»
170

։ 

Ի վերջո, գոյություն ունի տնտեսական զարգացման հա-

մաշխարհային փորձ, որը վկայում է այն մասին, որ 

պետական պատերնալիզմը հասարակական հարաբերու-

թյունների էական տարրերից մեկն է։ Կառավարությունը 

պարտավոր է պատասխանատվություն կրել տնտեսա-

կան վիճակի համար, համենայն դեպս, նա պետք է ընտ-

րություն կատարի տնտեսական քաղաքականության 

տարբեր նպատակների ու միջոցների միջև, և հազիվ թե 

որևէ կառավարություն պաշտպանություն գտնի ընտրող-

ների կողմից, եթե հանդես գա հայտարարությամբ, թե 

գործազրկության, գների մակարդակի, տնտեսական աճի 

ու նույնատիպ այլ հարցերի համար պետությունը պա-

տասխանատվություն չի կրում։ 

Այս իմաստով առանձնահատուկ նշանակություն է 

ստանում անհատի սոցիալական պաշտպանվածության 

գործառույթի իրականացումը։ Առաջին գծում է դրվում 

պետություն-մարդ հարաբերության խնդիրը։ Տնտեսական 

հարաբերությունների վերակառուցողական գործընթացը, 

իբրև ենթիմաստ, պիտի ունենա հենց այս առանցքը, 
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այլապես մարդու հասարակական կայունության՝ լինի 

դա տնտեսական, սոցիալական, իրավական, հոգեբանա-

կան, թե քաղաքական, առաջընթացն ակնկալող վերա-

փոխությունների կապը կլինի հակադարձ համեմատա-

կան։ Թերևս այս և այլ շատ հարցերի հիմնական սխալը 

թաքնված է ելակետում շուկայական հարաբերություննե-

րին անցնելու գործընթացի սկզբում։ Այսօր մի այսպիսի 

հակադարձ կապ է նկատվում հանրապետությունում, 

ինչպես նաև Խորհրդային Միության նախկին հանրապե-

տություններում և հատկապես Ռուսաստանում։ Հայ ազ-

գային շինությունը, որն իր շատ մասերով դեռ նոր է կա-

ռուցվում, սերտաճած է ռուսական շինությանը։ Այն հե-

ղաբեկումները, որ կատարվում են այնտեղ, կրկնվում են 

նաև այստեղ։ «Չպետք է մոռանալ,–գրում է Ալեքսանդր 

Ցիպկոն,–որ դեկոմունիզացիայի գործընթացը կրում է ոչ 

միայն ցանկալի, տարբեր փոփոխություններ, այլև իր մեջ 

թաքցնում է բազում վտանգներ... Ազատությունը կոմու-

նիստական արգելքներից կտանի բաքոսյան ինքնակա-

մության, սոցիալական հյուսվածքի քայքայման։ Ազատու-

թյունը արգելքներից կարող է հանգեցնել ոչ միայն ստեղ-

ծագործության, այլև անհատի անկման։ 

Սա միայն մի օրինակ է, թե որքան եզակի է սոցիալ-

հոգեբանական իրավիճակը Ռուսաստանում։ Ուստիև, 

խնդիրն այն չէ, թե դեպի ուր շարժվել, դա հասկանալի է, 

պետք է պաշտպանել մարդուն, անհատի իրավունքը, 

ազատությունը, այլ այն, թե ինչպես և ինչ հաստատու-

թյունների միջոցով դա կատարել։ 

Իսկ այդ ամենն իր շատ մասերով պայմանավորված 

է մեխանիկական մոտեցմամբ։ Ռուսաստանն այժմ ավելի 

շատ տառապում է (հաշվառելով այդ «ընդհանուր օրինա-

չափությունները») դեմոկրատիայի գաղափարները, քա-

ղաքացիական հասարակական արժեքները ռուսերեն 
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լեզվով թարգմանելու կարողության, «տեխնոլոգիայի դե-

ֆիցիտից»
171

։ 

Տնտեսությունն այն բնագավառն է, ուր շտապ ոչինչ 

չի ստացվում։ Դա ավելի շուտ հետևանք է թյուր մոտեց-

ման։ Հաճախ այս կամ այն երկրի հրաշքի մասին խոսվում 

է միայն վերջին 10-15 տարվա ձեռքբերումների կտրված-

քով։ Ինչպես, օրինակ, Թայվանը։ Վերջինս 1991թ. ար-

տաքին առևտրի ծավալով գրավել է աշխարհում 14-րդ 

(139 մլրդ դոլար), իսկ արտաքին ներդրումների գծով՝ 9-րդ 

տեղը։ Համախառն ազգային արդյունքի մեկ շնչի միջինը 

1992թ. կազմել է շուրջ 10 հազար դոլար։ Հաճախ այս-

պիսի ոգևորությամբ բերվող այս և նմանատիպ այլ 

տվյալները ստեղծում են այն տպավորությունը, թե դրանք 

մի քանի տարվա վերափոխումների արդյունք են՝ մի 

կողմ թողնելով իրականում տասնամյակներ տևող վե-

րափոխությունների հատվածը։ Թայվանում այդ գործըն-

թացները սկիզբ են առնում 1949թ. հողային հարա-

բերությունների համակարգի՝ շուրջ ութ տարի տևած 

եռափող հեռահար բարեփոխումներից: Իրականացվում 

է դրամական բարեփոխություն, 50-ականների վերջից 

տնտեսական քաղաքականությանը տրված է արտահա-

նող ուղղվածություն, ինդուստրացման բնագավառում 

խրախուսվում է մանր ու միջին մասնավոր ձեռնարկու-

թյան զարգացումը և այլն։ Ինչ խոսք, նաև արտասահ-

մանյան օգնության բարձր ցուցանիշը։ 

2. 

Զարգացած շուկայական տնտեսության երկրներում 

որոշակիորեն ուրվագծված են պետության և շուկա-

յական համակարգի սահմանները, որպես լրացուցչական 

սկզբունքի դրսևորում։ Ինչը չի կարելի ասել շուկայական 

համակարգին անցնող երկրների համար։ Այնուամենայնիվ, 

հայ տնտեսագիտական միտքը տարբեր առիթներով 
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անդրադարձել է հարցի կարևորությանը, ընդգծել պե-

տության դերի անհրաժեշտությունը տնտեսության կար-

գավորման գործում փորձելով ուրվագծել անցումային 

շրջանի պետության տնտեսական հիմնախնդիրները
172

։ 

Սակայն, խնդիրը չէր ենթարկվել համակողմանի քննարկ-

ման, և տնտեսագիտության թուլությունը «պայմանավոր-

ված է մեթոդաբանական հիմքերի ոչ ամբողջական և 

լիարժեք մշակվածությամբ»։ «Պետություն և շուկա» 

փոխհարաբերություններում համակարգված և գիտակա-

նորեն հիմնավորված մոտեցումների բացակայությունը, 

Ա.Մարկոսյանի կարծիքով, եթե բարեփոխումների սկզբնա-

կան շրջանում որոշակի արդարացում ուներ (հավանաբար 

նկատի ունենալով ռեֆորմ իրականացնողների տեսա-

կան չնախապատրաստվածությունը, ավելորդ ոգևորու-

թյունն ու փորձի բացակայությունը-Ռ.Ս.), ապա «ներկա-

յումս անհրաժեշտաբար պահանջվում է պետության 

միջամտությունը տնտեսական գործընթացների վրա։ 

Բանն այն է, որ տնտեսության պետական կարգավորման 

համակարգի ստեղծումը պահանջում է լուրջ տեսական 

ուսումնասիրություններ, որոնք հնարավոր չէ կատարել 

շուտափույթ, առանց իմաստավորելու և պարզելու այդ 

կարևորագույն հիմնախնդրի հետազոտման առարկան։ 

Իսկ վերջինի դրսևորելու համար պետք էր նոր արտա-

դրական հարաբերությունների որոշակի ծավալում և 

խորացում, դրա կարևորում»
173

։ Այս իմաստով Ա.Մար-

կոսյանի «Պետությունը և շուկան» աշխատությունում, 

փորձ է արվում ընդլայնելու առկա արծարծումների տա-

րածական սահմանները, դրանց հարաբերակցությունը 

դիտելով արդի վերափոխումների տարբեր կապակցու-

թյունների մեջ։ Եթե պետական կարգավորումը համա-

կարգ է, ապա նախ պահանջվում է պարզել երեք 

հիմնական հարցեր՝ այդ համակարգի ներգործական 



 131 

 

աստիճանը տնտեսության վրա, ներգործական բնագա-

վառ տնտեսության վրա ներգործման բնույթը։ Տնտե-

սության գարգացման միջազգային փորձը թույլ է տալիս 

առանձնացնելու պետական կարգավորման մի քանի 

համակարգեր, մի դեպքում՝ որպես «կենտրոնացված 

պլանավորման համակարգ», մյուսում՝ որպես ազատա-

կան պետական կարգավորման համակարգ, երրորդում՝ 

տնտեսության պահպանողական կարգավորման համա-

կարգ։ Ա.Մարկոսյանը Հայաստանի Հանրապետության 

համար բնորոշ է դիտում «դիրիժիստական ձևի համա-

կարգը», որի տեսական պոստուլատները ելակետ ունեն 

Ջ.Քեյնսի տեսությունը։ Իսկ վերջինս ենթադրում է, որ 

«պետությունը պետք է ակտիվորեն մասնակցի մակրո-

տնտեսական խնդիրների լուծմանը»
174

։ 

Ինչպես հայտնի է, շուրջ մեկ և կես դար տեսության 

մեջ տիրապետող էր Սեյի դոկտրինան, որի մասի Գելբ-

րեյթն ասում էր, թե Սեյի օրենքը ընդունելը կամ չըն-

դունելը եղել է այն հատկանիշը, որով տնտեսագետները 

տարբերվում էին տխմարներից։ Ըստ այդ ուսմունքի, 

ամեն մի արտադրություն ինքը ստեղծում է եկամուտներ, 

որով գնվում են դրանց հավասար արժեքի ապրանքներ։ 

Ուստի ամբողջական պահանջարկը միշտ հավասար է 

ամբողջական առաջարկին։ Հետևապես, շուկան ունի 

ինքնահավասարակշռող ֆունկցիա և պետության միջա-

մտության անհրաժեշտությունը չկա պատահականորեն 

կատարվող շեղումները շտկելու համար։ Ա.Մարկոսյանն, 

ակնարկելով պետության կարգավորիչ դերի և հանրա-

պետությունում իրականացվող տնտեսական քաղաքա-

կանության մեջ նրա մասնակցության իրողությունը, բազ-

մաթիվ երկրների՝ դեպրեսիայից դուրս գալու փորձը, 

առանց պայմանականությունների եզրակացնում է, որ 

Հայաստանի տարածքում պետական կարգավորման հա-
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մակարգը «պետք է հենվի Քեյնսի տեսության հիմնա-

դրույթների վրա», որն առաջին հերթին ենթադրում է 

«արդյունավետ պահանջարկի» խթանումը
175

։ Ի վերջո 

իրողություն է, որ շուկայական տնտեսության պայման-

ներում գոյություն ունի տնտեսական աճը կամ արտա-

դրությունը խթանող մի լծակ՝ պահանջարկը։ Եթե բա-

ցակայում է պահանջարկը, ապա բացակայում է նաև 

արտադրությունը։ Տվյալ դեպքում նկատի է առնվում 

ամբողջական պահանջարկը և վերջինիս կառավարումը, 

այն դրամական զանգվածի ծավալը, որը բնութագրում է 

այդ գործընթացները։ Պատահական չէ, որ դեռևս 1996 

թվականին, ռուս նշանավոր տնտեսագետների հետ նո-

բելյան մրցանակի դափնեկիրներ, ամերիկյան տնտեսա-

գետներ Լորենս Կլեյնի, Յուրի Վասիլևի, Ջեյմս Թոբերի, 

ինչպես նաև պրոֆեսորներ Մայքլ Ինտրիլիգեյտորի և 

Մարշալ Պոումերի՝ Ռուսաստանին ուղղված դիմումի մեջ, 

երկրի տնտեսական կայունացման այլ առաջարկների 

հետ հատկապես սրում էին սպառողական պահանջարկի 

վերականգման հարցր, որը ենթադրում է թոշակների և 

աշխատավարձի բարձրացում, ինչպես նաև ինֆլյացիայի 

հետևանքով կորցրած խնայողությունների գոնե մի մասի 

փոխհատուցում, որը բերել է ռուբլու գնողունակության 

անկմանը
176

։ Հենց այս իմաստով Ա.Մարկոսյանը մեկնա-

բանություններ է տալիս ամբողջական պահանջարկի և 

ամբողջական առաջարկի առանձնահատկությունների ու 

պատճառների վերաբերյալ, ցույց տալով այն ասինխրոն 

դրսևորումները, որ առկա է Հայաստանի իրականության 

մեջ՝ դրանց «դասական» վիճակների համեմատությամբ։ 

Եվ նկատելի է մի իրողություն, ամբողջական պահան-

ջարկի և ամբողջական առաջարկի կարգավորման առա-

ջադրվող միջոցների գործնական-կիրառական նպատա-

կայնությունը՝ «մշակելու կարգավորման մեխանիզմների 
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և միջոցների հնարավորին չափ փոխկապակցված հա-

մակարգ»։ 

Առանձին հոդվածներում հայտնվող այն տեսակետը, 

թե «բոլոր ժամանակներում և բոլոր ժամանակների» 

համար «պետությունը հանդիսանում է ամենաանարդյու-

նավետ տնտեսավարողը», որ զարգացող և շուկայական 

տնտեսաձևին անցնող երկրներում տեղի են ունենում 

պետության մարմինների կողմից ուղղակի տնտեսական 

գործունեություն իրականացնելու սահմանափակումներ 

և, որ Հայաստանում տեղ գտնող հակառակ պահանջները 

հաճախ հանգեցնում են պետական միջոցների արդյունա-

վետ օգտագործմանը
177

։ Նախ, հազիվ թե Հայաստանը 

հետ է մնացել սահմանափակումների իմաստով։ Մյուս 

կողմից, նման հարցադրումներն ավելի շատ նպատակ 

ունեն պետությանը ժամանակից շուտ ընդհանրապես 

զրկելու դրանից։ Եթե խոսքը վերաբերում է անարդյու-

նավետությանը, ապա վերջինս առկա է և պետական 

սեփականության մյուս ձևերի ձեռնարկություններում։ 

Բոլոր երկրների համար չկա կանխորոշված որևէ ուղի, և 

բոլորը չեն ունեցել տնտեսական զարգացման միևնույն 

հետագիծը։ Համաշխարհային զարգացման առանձնա-

հատկությունն էլ հենց այն է, որ տարբեր երկրների յու-

րահատկությունը խախտում է ընդհանուր «թվացող» այդ 

օրինաչափությունը՝ պարտադրելով կոնկրետ մոտեցում-

ներ։ Պետությունը նախ շուկայական տնտեսության ձևա-

վորողն է, ուստի նրա ֆունկցիաները կոնկրետ հանգա-

մանքներում ձևավորվող ու զարգացող գործընթաց է։ 

Այսինքն` պետությունը որքան ձևավորում, նույնքան էլ 

ձևավորվում է իր ֆունկցիաների մեջ։ Այստեղից էլ, բազ-

մաթիվ երկրների փորձի համակողմանի վերլուծության 

արդյունքում, Ա.Մարկոսյանի այն հայեցակետը, թե՝ 

«Հստակ պետք է պատասխան տրվի հետևյալ հարցերին, 
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թե տնտեսության մեջ պետական հատվածի բաժինը որ-

քան պետք է նվազի և ինչ ժամանակահատվածում։ Երբ 

ճշտված են այս հարցերը, պետք է որոշվի, թե ի՞նչ միջոց-

ներով և ձևերով ու տնտեսության ո՞ր ոլորտներում և 

ճյուղերում կարելի է հասնել այդ խնդիրների լուծմանը»
178

։ 

2001 

Սեփականություն։ Սեփականաշնորհում 

1. 

Մարդիկ դժվարությամբ են ընտելանում տնտեսական 

կյանքի շրջադարձային փուլերի բերած փոփոխություն-

ներին։ Դրանք սոսկ տնտեսական փոփոխություններ չեն, 

այլ նաև սոցիալական, բարոյական, հոգեբանական և, 

ընդհանրապես, բոլոր այն արժեքների փոփոխություն, 

ինչից բաղկացած է մարդ ամբողջությունը։ Հասկանալի 

է, թե ինչ նշանակություն ունի սեփականության հաստա-

տության փոփոխությունը։ Շատ մոտ անցյալում հասա-

րակությունը սեփականության մասին դատողություններ 

էր անում բնազդով։ Մարդիկ վաղուց դադարել էին 

սեփականատերեր լինելուց։ Հասարակությունը, որը նոր 

է իր համար պարզում սեփականության բովանդակու-

թյունը, զուրկ է եղել սեփականությանը բնորոշ ավան-

դույթների ստեղծումից։ Սեփականությունն, ի վերջո, 

միայն մի կտոր հող ունենալը չէ, կամ նյութական մի այլ 

բան։ Այն աստիճանաբար մշակում է մարդու հասարա-

կական պահվածքի որոշակի նորմեր, սովորություններ, 

փոխանցելիության հատկանիշներ, և եթե ընդհանուր 

ձևով բնութագրելու լինենք՝ նրա տնտեսական մշակույթը 

«Առաջին հայացքից,–նկատում է Ռ.Ռիվկինան,– այն ամե-

նի, ինչ գնահատում են մարդիկ, և ազգային եկամտի դի-

նամիկայի միջև ուղղակի կապ չկա։ Իսկ, եթե հաշվի առ-

նենք այն դերը, որ խաղում է մշակույթը հասարակության 
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կյանքում, ապա այդ կապի առկայությունը դառնում է 

ակներև։ Իրականում մշակույթի մեջ մտնում են ոչ միայն 

ներկա սերնդի, այլև նրանց հետ եկող արժեքներն ու 

նորմերը։ Այսօրվա արժեքները, որոնք մենք իրացնում 

ենք մեր պահվածքով, անդրադարձն է ինչպես ԽՍՀՄ 

յոթանասունամյա, այնպես էլ՝ երկրի ամբողջ բազմադար-

յան պատմության։ 

... Այսպիսով, մշակույթն ապահովում է այն, ինչը 

ընդունված է անվանել հասարակության սոցիալական 

հիշողություն։ Չէ որ ընտրվում և փոխանցվում է ոչ միայն 

լավը... այլ նաև վատը»
179

։ 

Տասնամյակներ շարունակ բացակայում էր մասնա-

վոր սեփականությունը։ Եվ ահա ձգտումը՝ լրացնելու 

անցյալի դատարկությունը, հաճախ, մարդուն դարձնում 

է յուրացնող։ Մինչդեռ սեփականության կարևոր ֆունկ-

ցիան ստեղծագործականն է։ Այդպիսի իրավիճակում 

գործում է անհատի կամ աշխատանքային անձնակազմի 

դրական կամ բացասական պահվածքի մոդելը։ Փոխված 

սեփականության ձևի պայմաններում էլ արդեն ձևավոր-

ված տնտեսական հոգեբանության նախկին իներցիան 

շարունակում է գործել դեռ երկար ժամանակ։ Կարող են 

առաջանալ կատակլիզմներ, և սեփականաշնորհման հրա-

պարակախոսական դիտարկումների արտաքին հրա-

պույրները դառնում են վտանգավոր։ 

Սեփականատիրական հարաբերությունների հարցը 

տնտեսագետների համար միշտ էլ հանգուցային է։ Գրեթե 

այբբենական ճշմարտության ձևով, տեղին, թե անտեղի, 

ստույգ, թե սխալ, աշակերտական, թե ակադեմիական 

մակարդակներով, եթե փորձ էր արվում ցույց տալու 

սոցիալիստական համակարգի առավելությունները կամ 

առանձնահատկությունները, ապա իբր փաստարկ բեր-
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վում էր «արտադրության միջոցների նկատմամբ հանրային 

սեփականության» հանգամանքը։ 

Հարկ է խոստովանել, որ վերջինս այդպես էլ մնաց 

որպես այս կամ այն երևույթի գիտական բացատրության 

ամենաթույլ գործակիցը՝ չբացատրելով դրա բովանդա-

կության արտահայտման ձևերն ու կաշկանդելով վերլու-

ծական խորացումների հնարավորությունը։ Տնտեսագի-

տական մտքի ոլորտում բանավեճերը, ինչպես՝ ապրան-

քային արտադրության, սոցիալիզմի հիմնական տնտե-

սական օրենքի, տնտեսական հաշվարկի, վարձակալական 

հարաբերությունների և շատ ու շատ այլ հարցերի վե-

րաբերյալ, միշտ էլ բախվում էին «անքննելի»-ի իրավունք 

ստացած սեփականության ձևի անձեռնմխելիության 

խնդրին։ Ըստ էության միանշանակ էր սոցիալիստական 

մտքի վերաբերմունքը սեփականության, իսկ ավելի 

ստույգ, մասնավոր սեփականության նկատմամբ։ 

Իրավացի է Ալեքսանդր Ցիպկոն՝ նկատելով, որ 

Կ.Մարքսը միշտ չէ, որ հակված է եղել «եսասիրական 

մարդու» վերացմանը։ Վաղ շրջանի աշխատություններում 

Մարքսը շեշտում էր այն վտանգը, որ եթե ընչազուրկը 

(լյումպենը) մասնակից դառնա աշխարհի վերափոխու-

թյանը, ապա այն կարող է վերածվել ուրիշի հարստու-

թյան թալանի՝ դրանով իսկ դատաստան տեսնելով այն 

գաղափարի հետ, որ մասնավոր սեփականության սկզբուն-

քով բոլորը չեն կարող այն տնօրինել։ Եվ, եթե նույնիսկ 

պիտի վերացվի մասնավոր սեփականության հաստա-

տությունը, ապա միայն էվոլյուցիայի մի այնպիսի փու-

լում և այնպիսի մարդկանց կողմից, որոնք ունեն հոգևոր 

բարձր զարգացածություն և արդեն «անցկացրել են 

հարստանալու տենչի հիվանդությունը»
180

։ 

Մարքսի վաղ շրջանի այս դիտողությունները մնում 

են լոկ ինքնաբուխ ձևով ասված մտքեր, որոնք չեն 
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ստանում իրենց հետագա զարգացումը։ Կարճ ժամանակ 

անց նա կտրուկ շրջադարձ է կատարում՝ իր ապագա հա-

սարակական շինությունը կառուցելով այն թեզի վրա, 

որը ենթադրում էր վերջ տալ «մասնավոր սեփականա-

տիրության կեղտին»։ 

Ինչպես հայտնի է, 1840 թվականին լույս է տեսնում 

Պ.Պրուդոնի «Ի՞նչ է սեփականությունը» աշխատությունը։ 

Գրականության մեջ սովորաբար Կ.Մարքսը հակադրվում 

է Պրուդոնին, իսկ եթե նույնիսկ ինչ-որ շփումներ են 

նշմարվում, ապա դրանք դիտվում են որպես վերջինիս 

հետ համագործակցության նկատառումների դրսևորում։ 

Մինչդեռ Կ.Մարքսը իր հայեցությունը մասնավոր սեփա-

կանության վերաբերյալ, ինչպես գաղափարական, այն-

պես էլ բարոյագիտական բովանդակության կտրվածք-

ներով, կառուցել է Պրուդոնի աշխատության հիմքի վրա։ 

Ահա թե ինչպես է բնութագրվել վերջինիս բերած նորույթի 

նշանակությունը. «Քաղաքականության բոլոր դատողու-

թյունների նախադրյալը մասնավոր սեփականությունն է։ 

Այդ հիմնական նախադրյալը քաղաքատնտեսության մեջ 

ընդունվում է որպես անվիճելի փաստ, որը ենթակա չէ 

հետագա որևէ հետազոտության, ավելին, իբրև այնպիսի 

մի փաստ, որին քաղաքատնտեսությունը վերաբերում է 

միայն «պատահականորեն», ինչպես դա միամտորեն 

խոստովանում է Մէյը։ Իսկ Պրուդոնը քաղաքատնտեսու-

թյան հիմքը՝ մասնավոր սեփականությունը, ենթարկում է 

քննադատական հետազոտության և ընդ որում՝ առաջին 

վճռական, անողոք և միևնույն ժամանակ գիտական հե-

տազոտության։ Այդ է նրա կողմից կատարված մեծ գի-

տական առաջընթացը՝ առաջընթաց, որը հեղաշրջում է 

քաղաքատնտեսությունը և առաջին անգամ հնարավոր է 

դարձնում քաղաքատնտեսությունը վերածելու իրական 

գիտության։ Պրուդոնի «Ի՞նչ է սեփականությունը» աշ-
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խատությունը ունի այնպիսի նշանակություն նորագույն 

քաղաքատնտեսության համար, ինչպիսին Սիեյսի «Ի՞նչ է 

երրորդ դասակարգը» ստեղծագործությունը նորագույն 

քաղաքականության համար»
181

։ 

Իսկ սեփականության հարցում Պրուդոնի տեսակետը 

միանգամայն հստակ ու ավարտուն է. «Սեփականությունը 

գողություն է»։ Հարկ չկա հանգամանալից անդրադառ-

նալու նրանց հայացքները բաժանող ու միացնող տի-

րույթների վերլուծությանը, բայց որ մարքսյան դավա-

նանքը հենց այդ դիտակետից մերժում էր մասնավոր 

սեփականությունը, դա փաստ է։ 

Մի՞թե այդ չի վկայում ամբողջ հետհոկտեմբերյան 

տնտեսական բարենորոգումների ընթացքը, սկսած 20-

30-ական թվականների ազգայնացման, համայնացման և 

բռնագրավման կործանարար «բարենորոգումներ»- ից, 

մինչև 60-80-ական թվականների գործող համակարգի 

«բարեփոխիչ» միջոցառումները։ Վերջիններս մասնավոր 

սեփականության հարցում մնացին որպես շեղումներ, 

որոնք բնավ չեն խախտում տիրապետող տեսության 

տրամաբանությունն ու ամբողջությունը։ Իսկ, եթե չկա 

մասնավոր սեփականություն, ապա վերանում է նաև 

«տնտեսական մարդ»-ը, և հասարակությունը սկսում է 

գործ ունենալ արդեն «փորձառական, պատահական 

մարդու հետ»։ 

XX դարասկզբին ռուս հասարակագիտական միտքը 

շարունակում էր բախումները երկրի տնտեսական ու 

սոցիալական հեռանկարների վերաբերյալ, մի դեպքում 

այդ հեռանկարը նորից կապելով համայնքի հետ, իսկ մի 

այլ դեպքում փորձելով այն ուղղել դեպի արևմտյան մաս-

նավոր սեփականության հաստատության արմատավո-

րումը։ Առավել հեռատեսները նկատում էին վերափո-

խումների ամբողջ բարդությունը։ Ռուսաստանի ֆինանս-
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ների նախարար Ա.Վիտտեն գրում է. «Դժբախտ է այն 

երկիրը, որը բնակչության մեջ չի դաստիարակել իրակա-

նության և սեփականության զգացում, այլ արմատավո-

րել է ընդհանուրի անօրինության տարբեր ձևերը, ինչն 

օրենքում չի ստացել ոչ մի որոշակի արտահայտություն և 

կարգավորվում է կամ անհայտ սովորությամբ, կամ էլ 

ըստ հայեցողության։ Այդպիսի երկրներում, վաղ թե ուշ 

կարող են տեղի ունենալ երևույթներ, որոնց նմանը գուցե 

և ոչ մի տեղ չի եղել»։ 

Այնուհանդերձ, մինչև 1917 թվականը Ռուսաստանի 

զարգացումն ընթանում էր արևմտյան հունով, առկա էին 

թույլ, սակայն քաղաքացիական հասարակարգի սաղմերը։ 

Հետո արդեն սկսվում է սեփականության համընդհանուր 

պետականացումը, նրա մենաշնորհը պետության կողմից։ 

Իսկ դա իր հետ բերեց ոչ միայն հասարակության բյու-

րոկրատացման ու արտադրության միջոցների նկատմամբ 

անմիջական արտադրողի օտարում, այլև քաղաքացիա-

կան հասարակության անկում։ Մինչդեռ, նույն ժամանա-

կից սկսած սեփականության արևմտյան ձևի ոլորտում 

արագորեն սկսում են տեղի ունենալ էական փոփոխու-

թյուններ։ Խոսքը վերաբերում է նրա դիֆուզիային ու 

սեփականության նոր ձևերի ի հայտ գալուն, որոնք են-

թադրում են դեմոկրատացման, սոցիալիզացիայի գործ-

ընթացների զուգորդում։ Մասնավոր ոլորտի նախաձեռ-

նողականության կենսունակությունը վաղուց հաստատ-

ված է տնտեսական զարգացման փորձով։ 

Հունգարացի գրողներից մեկը նկարագրում է Փոս-

տապետը ատոմային հարձակման հաջորդ օրը։ Քաղաքը 

լցված է մկներով, և ահա մի տան փլատակների վրա 

հայտնվում է թղթի կտոր, որի վրա գրված է՝ «Տիկին 

Վարշանին ոչնչացնում է մկներին, վճարը ճարպով»
182

։ 
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Անհատական նախաձեռնության հնարավորություն-

ներն իսկույն դրսևորվեցին արդեն վերակառուցման տա-

րիներին, երբ որոշ չափով տնտեսության բնագավառում 

մեղմացվեցին նախկին սահմանափակումները։ Միասնա-

կան պետական սեփականության ապապետականացման 

գործընթացները (վերափոխումը՝ մասնավոր սեփակա-

նության, բաժնետիրական ընկերությունների, վարձակա-

լական, ֆերմերային տնտեսությունների և համագործակ-

ցականների) նորից հայտնաբերեցին մարդկային էության 

մեջ անթեղված բնազդներ և ինքնաբուխ ձևով սկսեցին 

բազմանալ աշխատանքի դրսևորման տարբեր բնագա-

վառներ։ Այդ երևույթն ազգային տնտեսությունը մղեց 

նոր ոլորտների և ընդլայնեց նրա ներքին տարողությունը։ 

Բնականաբար, մոտակա տարիներին քիչ ջանք չի 

պահանջվի սեփականության նոր ձևերի, հետևապես նաև 

տնտեսական նոր կառուցվածքների ստեղծման համար։ 

Դա պայմանավորված է այն բանով, որ տնտեսության 

մեջ դեռևս առկա են ոչ շուկայական բազմաթիվ տարրեր, 

և որ ամենակարևորն է՝ տնտեսության մեջ կատարվում 

են որոշակի փոփոխություններ։ Պետության նպատակա-

մղված տնտեսական քաղաքականությունը ոչ պակաս 

չափով պիտի արտահայտվի նաև այս փուլում, որը են-

թադրում է ավելի բարդ կացություն, որտեղ համադրվում 

են մի կողմից անկման կասեցումը և մնացած ոչ շուկայա-

կան տարրերի հաղթահարումը, իսկ մյուս կողմից՝ 

ճգնաժամից դուրս գալու ճիգերը։ Դրանք հաճախ կարող 

են պահանջել նաև հարցերի իրարամերժ լուծումներ։ 

Տնտեսագիտության տեսությունը կոչված է բացա-

հայտել տնտեսական վիճակի ընդհանուր սկզբունքները, 

իսկ տնտեսական քաղաքականությունը՝ վերահսկել այդ 

վիճակը և ներգործել նրա վրա։ Քանի որ տնտեսական 

քաղաքականության իրականացման կարևորագույն 
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սկզբունքներից է ոչ միայն այն, թե ինչ պիտի արվի, այլև՝ 

թե «ի՞նչ չպիտի արվի»։ Ֆրանկ Նայթը հենց այս իմաս-

տով է նկատում, թե ամենավնասակարը բոլորովին էլ 

անգիտությունը չէ, այլ անչափ շատ սատանայական բա-

ների իմացությունը, որոնք իրականում ճիշտ չեն։ Կարելի 

է ավելացնել՝ նաև շատ սատանայական բաների իմա-

ցությունը, որոնք իրականում ճիշտ են: 

Տասնամյակների ընթացքում մարդկանց մեջ ար-

մատավորվել է ոչ սեփականատիրական հոգեբանություն։ 

Չի մշակվել տնտեսության, հասարակության, մարդու սե-

փականատիրական հարաբերություններին բնորոշ վար-

քագիծ։ Մինչդեռ սեփականությունը, ի վերջո, մարդուն 

տալիս է ոչ միայն տնտեսական ու սոցիալական անկա-

խություն, այլև նրան «դարձնում է քաղաքացի»։ Ըստ 

էության, չկար այդ քաղաքացին, որը սեփականաշնոր-

հումից հետո պետք է իրականացներ սեփականության 

ստեղծագործական ֆունկցիան։ Չկար նաև դրա համար 

անհրաժեշտ միջավայրը։ Մյուս կողմից, այդ քաղաքացին 

չէր կարող ձևավորվել առանց սեփականության։ 

Փաստորեն, մասնավոր սեփականության կայացման 

փուլն անցյալից ժառանգեց «անդեմ սեփականատերերի», 

որոնք, ըստ էության, զուրկ էին սեփականության հետ 

հարաբերվելու հիշողությունից։ Վերջինիս համար կարևոր 

նշանակություն ունի ժառանգականության գործոնը։ Այդ 

«նոր քաղաքացու» մոտ գերիշխողը կոշտ եսասիրությունն 

է։ Նրան խորթ է հասարակական նպատակի համար 

զոհաբերության ազդակը։ Նա նոր ձևավորվող հարաբե-

րություններին բնորոշ «տնտեսական մարդու» տիպն է։ 

Ինչպես հայտնի է, Ադամ Սմիթի հիմնադրույթի հիմքում 

եսասիրությունն է, որը ենթադրում է տնտեսական բարե-

կեցություն։ Նա հաստատում էր, որ ճիշտ հասկացված և 

կյանքում դրսևորվող եսասիրությունը կհասցնի շահերի 
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ներդաշնակության։ Հարկ է նշել, որ դասական դպրոցի և 

հատկապես Ռիկարդոյի և Մալթուսի տնտեսական մար-

դու զուտ եսասիրական ազդակը պատմական դպրոցի 

հայտնի ներկայացուցիչ Կարլ Կնիսը համարում էր խիստ 

միակողմանի նրա հասարակական պահվածքի համար։ 

Տնտեսական կյանքը ոչ թե անհատների մեխանիկական 

զանգված է, այլ օրգանիզմ, որտեղ միաձուլված են իրա-

վունքը, տնտեսությունը, բարոյականությունը, մշակույթը։ 

Հետևապես եսասիրական ազդակը չի կարելի դիտել 

մյուսներից անկախ, և հասարակական մղումները նույն-

քան բնական են, որքան և անձնականը։ Դա դրսևորվում 

է ոչ միայն մարդկանց՝ մեկը մյուսի հետ, այլև հասարա-

կության (որպես ամբողջի) նկատմամբ փոխհարաբերու-

թյուններում։ Բայց, երբ հասարակությունը զրկվում է 

վերը նշված մի ամբողջ շարք շարժառիթների, այդ թվում 

նաև սեփականատիրական հարաբերությունների և դրան 

բնորոշ ավանդույթների, սովորույթների և օրենքների 

փոխանցելիության հիմքից, ապա եսասիրական մղում-

ները ընդունում են կոշտ ձևեր, և նվազում են անձնական 

պահվածքի հակասությունները, որոնք, ինչպես ասում են 

օգտապաշտները, ոչ այլ ինչ են, քան եսասիրության բնա-

կան ազնվացում։ Դա մեր ժամանակի հակասությունն է, 

որը բնութագրվում է մի կողմից սեփականության կառու-

ցողական, մյուս կողմից՝ հասարակության նախորդ շրջա-

նում ստեղծած հարստության յուրացման և վատնողա-

կան պահվածքի ներհյուսմամբ։ 

Պատահական չէր, որ մասնագետները բազմիցս շեշ-

տում էին սեփականաշնորհման մեջ ոչ թե «հեծելազո-

րային գրոհների», այլ աստիճանականության և զգուշա-

վորության կարիքը։ Ալեքսեյ Կիվան այս իմաստով է 

նկատում, թե. «Տնտեսավարության կենսունակ ձևերը 

ձևավորվում են հասարակության ընդերքում, նրա կա-
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ռուցվածքում։ Դրանք չեն հրահանգվում, չեն պատվաստ-

վում այլ տնտեսական, սոցիալական ու հոգեբանական 

հողի վրա։ Իսկ մենք սկսել ենք մյուս ծայրից, և հազիվ 

թե մեզ հաջողվի շրջանցել զարգացման բնական փու-

լերը։ Սկզբից մենք ստիպված կլինենք վերադառնալ ետ, 

վերականգնել և ավելի բարձր մակարդակի հասցնել 

շատ սովորություններ, որոնք կորցրել ենք։ Ճանաչենք՝ 

ինչ է իսկական շուկան, մրցակցությունը, սնանկացման 

վտանգը, զգանք՝ թե ինչ է պարտավորությունը գործ-

ընկերների նկատմամբ, իսկ հետո արդեն շարժվենք 

հասարակական զարգացման հունով»
183

։ 

Քաղաքացիական հասարակության ստեղծումը, որ-

քան էլ այն ենթարկված լինի նպատակամղված գործո-

ղությունների և քաղաքականության, կպահանջի տաս-

նամյակներ։ Բանը միայն այս կամ այն հարցի վերա-

բերյալ օրենքների ծրարի ընդունումը չէ (ինչ խոսք, որ դա 

անհրաժեշտ է), այլ նաև այն, որ իրավական պետության 

արդյունավետ գործունեության համար այդ օրենքները 

պետք է սկսեն գործել, հասարակությունը պետք է սովորի 

հարգել և կիրառել այդ օրենքները և ոչ թե հուզական 

վերացականությամբ ապագան մատուցի որպես ներկա։ 

Միասնական իրավական տարածության և քաղաքա-

կրթական օրենքներով գործող շուկայի գործունեությունը 

միանվագ քայլ չէ։ Տնտեսական մշակույթը ենթադրում է 

վարչական կառուցվածքներից անկախ սեփականատեր 

ձեռնարկատերերի սոցիալական դասի ստեղծում, որոնք 

մեծապես շահագրգռված պիտի լինեն սահմանադրական, 

այդ թվում նաև՝ իրավական կարգերի պահպանությամբ։ 

Տնտեսագիտական հոդվածներում հաճախ այդ դասի 

ստեղծումը դիտում են սոցիալական ժամանակի նեղ 

չափումներով, հանգեցնելով ընդհանրացման, թե մեզ 

անհրաժեշտ են հարուստ մարդիկ։ Եթե վերջինս համա-
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րենք ապագա սեփականատեր ձեռնարկատերերի տնտե-

սական մարդու տիպը, ապա կարևոր նշանակություն է 

ստանում նրա մեկնարկը։ 

Մի կողմ թողնելով հարստություն կուտակելու 

մեթոդները՝ նոր ձևավորվող տնտեսական մարդու մեջ 

հիմնականը մնում է շրջանառության ոլորտը՝ իր ասիա-

կան դրսևորումներով։ Մինչդեռ ազգային տնտեսության 

ապագա նկարագիրը մեծապես կախված է այնպիսի 

տնտեսական մարդուց, որին բնորոշ է ներդրումային հակ-

վածությունը, այսօր քիչ՝ վաղը շատ ստանալու պահված-

քով։ Միթե՞ այդ մասին չի խոսում նաև այն հանգա-

մանքը, որ սեփականաշնորհման արժեթղթերի մի զգալի 

մասը, կարճ ժամանակամիջոցում կենտրոնանալով որո-

շակի խավի մոտ կամ տարբեր ֆինանսական օղակնե-

րում, սառեցվեին՝ վերջնական նպատակ ունենալով ոչ թե 

շահավետ ներդրումները, այլ շուկայական պահանջարկի 

ու առաջարկի տատանումներից հնարավորին չափ եկա-

մուտների կորզումը։ 

Պատահական չէ Վ.Կուզնեցովի այն նկատումը, թե. 

«Ռուսական սեփականաշնորհումը ելնում է բավական 

պարզունակ, բայց առևտրաչինովնիկական շերտի շա-

հերին մոտ այն մտքից, որ հարուստ մարդը, եթե նույնիսկ 

նա մասնագետ չէ, ակնհայտորեն ավելի լավ ու արդյու-

նավետ կտնօրինի իր փողերը, քան ոչ քիչ փորձ ունեցող, 

բայց ուրիշի միջոցներով գործառնություններ կատարող 

մասնագետը»։ 

Հայտնի է, որ արևմտյան շատ երկրներում հող կարող 

են ստանալ այն քաղաքացիները, որոնք որոշակի գիտե-

լիքներ ունեն գյուղատնտեսության մասին։ Երևի թե, 

ճիշտ կլինի այդ նույն սկզբունքը կիրառել բոլոր նրանց 

նկատմամբ, ովքեր ձեռք են բերում այս կամ այն օբյեկտի 

սեփականատիրական իրավունքը։ Դա կարևոր ազդակ 
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կլիներ վերջինիս ստեղծագործական գործառույթի իրաց-

ման համար։ 

Սեփականաշնորհումը (մասնավորեցումը) նորություն 

չէ։ Համաշխարհային տնտեսական զարգացման պատ-

մությունը կուտակել է որոշակի փորձ, ինչպես զարգացած, 

այնպես էլ բոլոր այն երկրների մեջ, որոնք տնտեսության 

կենտրոնացված ծրագրավորման համակարգից անցնում 

են ազատ շուկայական ուժերի համակարգին։ 

Հասարակության պատմությունն իր ամենաընդար-

ձակ իմաստով տնտեսական զարգացման պատմություն 

է։ Եվ, թերևս, ինչպես նկատել է Ջոն Մեյնարդ Քեյնսը, 

հասարակության վրա ոչինչ այնքան մեծ հետևանքներ չի 

թողնում, ինչպես տնտեսագետների գաղափարները՝ սխալ 

թե ճիշտ
184

, հատկապես հասարակության շրջադարձային 

ու անցումային փուլերում։ 

Այդ մասին ուսումնասիրություններ շատ են արվել։ 

Այս առումով ուշագրավ պիտի դիտել Կենտրոնական և 

Արևելյան Եվրոպայի երկրների սոցիալ-տնտեսական 

վերակառուցմանը նվիրված «Ադժենդա» խմբի նյութերի 

ժողովածուն, որն ամփոփում է Վիեննայի, Պրագայի, 

Բեռլինի, Քեմբրիջի, Բուդապեշտի, Վարշավայի, Մոսկվայի 

և այլ գիտական կենտրոնների հետազոտության ար-

դյունքները։ Ներածականը սկսվում է այն ընդհանրացու-

մով, ըստ որի «առավել ակնհայտ են դառնում», որ այդ 

վերափոխություններն ընթացել են ոչ ճիշտ ուղիով. «Բանն 

այստեղ բոլորովին էլ այդպիսի վերափոխությունների 

վերջնական նպատակի մեջ չէ, այսինքն, ազատ շուկա-

յական ուժերի վրա հիմնված տնտեսական ակտիվության 

զարգացումը, այլ ավելի շուտ այն, որ վերափոխություն-

ների ծրագիրը, որոնցով այժմ փորձարկում են, առաջ են 

բերում մարդկային տառապանքներ, որոնք բոլորովին էլ 

պարտադիր չեն, չապահովելով շատ թե քիչ նշանակալից 
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առաջընթաց կենսունակ ազգային տնտեսության գոյաց-

ման և բնակչության զբաղվածության ապահովման գոր-

ծում»
185

։ Բնականաբար, խոսքը հատկապես վերաբերում 

է սեփականության մասնավորեցման և հարստություն 

ստանալու սեփականաշնորհման իրավունքի հարաբե-

րությանը։ 

Գրեթե բոլոր այն երկրները, որոնք անցում են կա-

տարում շուկայական ուժերի տնտեսությանը, ըստ էու-

թյան, իրենց գործողությունները ենթարկել են որոշակի 

ծրագրային միտումի, որտեղ առաջնայինը այն գաղափա-

րական մոտեցումն է, որը ենթադրում էր մասնավոր 

վերահսկողության գերազանցությունը պետականի նկատ-

մամբ, «Ուստի վերափոխությունների գործընթացում պե-

տության կողմից սեփականության ամեն մի կարգավորում 

ժխտվում էր որպես գաղափարին հակասող երևույթ։ Այդ 

դիրքորոշումը հիմնված է սեփականության իրավունքի 

բացառիկ իշխանության և իրերի նկատմամբ հարաբերու-

թյուններում անհատների արտոնյալ վիճակին հանգեց-

նելուն, ուստի այդ իրավունքներում պետության ամեն մի 

միջամտությունը դիտվում է որպես պետական վերա-

հսկողության վերադարձ սեփականության նկատմամբ։ 

Արևմտյան իրավագիտությունը խուսափել է այդպիսի 

եզրակացությունից՝ շնորհիվ սեփականության իրավունքի 

ճկուն մեկնության, ինչը ծառայել է որպես կարևորագույն 

գործոն կարգավորիչ գործառությունների պահպանու-

թյան համար, որոնք անհրաժեշտ էին մեծ դեպրեսիայի 

հաղթահարման համար»
186

։ 

Սեփականության հաստատությունն ավելի շուտ 

հարկ է դիտել ոչ թե իրավունքների բացառիկության 

իմաստով, այլ «իրավունքների համալիրի» կտրվածքով։ 

«Ադժենդայի» հեղինակների կարծիքով, վերափոխու-

թյունները կդրվեին որոշակի իրավական շրջանակների 
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մեջ և հնարավորություն կստեղծեին հասարակական 

հարստության բաշխման նոր լուծումների իրականաց-

մանը, այսինքն, կուժեղացնեին սեփականության ստեղ-

ծագործական գործառույթն անցումային շրջանում։ Հա-

կառակ դեպքում սեփականության իրավունքի բացառի-

կությունը նույնացվում է ազատության թողտվության հետ։ 

Ջ.Գելբրեյթի կարծիքով, ազգային եկամտի և համա-

խառն ազգային արդյունքի աճը գործազրկության չափերի 

հետ միասին նախկինի պես, կարելի է ասել, սոցիալա-

կան ձեռքբերումների միակ չափանիշն է։ Ենթադրվում է, 

որ «Սուրբ Պետրոսը, բոլոր նրանց, ովքեր ծեծում են 

դրախտի դուռը, տալիս է մեկ հարց՝ ինչ ես դու արել 

համախառն ազգային արդյունքի ավելացման համար», 

այսինքն՝ բնակչության սոցիալական կացության բարե-

լավման համար։ Այդպիսին են չափանիշները բարու և 

չարի աշխարհ գալու ժամանակներից սկսած։ 

Իսկ դա, անշուշտ, կախված է այն տնտեսական քա-

ղաքականությունից, ովքեր իրականացնում են։ Տասնամ-

յակներ առաջ Կալիֆոռնիայի համալսարանում կային 

գիտաշխատողներ, որոնց մասնագիտությունը ոչ թե 

տնտեսագիտության տեսությունն էր, գների տեսությունը, 

գյուղատնտեսական մթերքների գները կամ մրգերի 

գները, այլ սև սալորի և ցիտրուսների գները։ Նրանք մեծ 

մարդիկ չէին, բայց կատարում էին օգտակար գործ և 

վայելում էին սև սալորի այգիների և ցիտրուսային պլան-

տացիաների կոոպերատիվերի տնօրենների հարգանքը։ 

Եթե նրանք իրենց նվիրեին ավելի ընդհանուր հարցերի, 

ապա կբերեին ավելի պակաս օգուտ
187

։ 

Հանրապետությունում այդպես էլ ստացվել է։ 
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*  * 

* 
 

1990-ական թվականներին սկսվում է արևմտյան 

տնտեսագիտական մտքի հետ հաղորդակցության մի ան-

նախադեպ շրջան, որը գերազանցապես, համապատաս-

խանում էր նեոդասական դպրոցի ավանդներին, որոնք 

կենսունակ էին դիտվում ռեֆորմների իրականացման 

համար։ Ու, չնայած վերջին տարիներին նեոդասական 

տեսության վերաբերյալ քննադատական հրապարակում-

ներին, այնուամենայնիվ, ինչպես մի անգամ նկատել է 

Մարկ Տվենը ինքն իր մասին, նեոդասական պարադիգ-

մայի վախճանի մասին լուրերը չափազանցված են։ Ջեֆրի 

Հոջսոնը «Տնտեսագիտության տեսությունը և ինստի-

տուտները, ժամանակակից ինստիտուցիոնալ տնտեսա-

գիտական տեսության մանիֆեստը» աշխատության մեջ, 

անդրադառնալով տնտեսագիտության ժամանակակից 

կացությանը ու նշելով ռացիոնալության մաքսիմալաց-

ման ու հավասարակշռվածության վերաբերյալ կոնցեպ-

ցիաներում տեղ գտած ճեղքվածքները, գրում է. «Նկա-

տելի է դառնում տնտեսական կյանքում ինստիտուտների 

կոնցեպտուալ նշանակության և գործնական հրատա-

պության աճող ընդունելությունը, թեև նրա արդյունք-

ները տնտեսական քաղաքականության հասկացություն-

ներում տարբեր են ձևակերպվում։ Այնուամենայնիվ, 

ավելի պարզ է դառնում, որ տնտեսական կոորդինա-

ցիան չի կարելի բացառապես կապել շուկայից եկող 

տնային ազդանշանների հետ. դրան միշտ օժանդակում է 

այլ սոցիալական և տնտեսական ինստիտուտների լայն 

սպեկտր։ Այս վերջիններս, հակառակ որոշ հնաոճ նեոդա-

սականների բողոքների, կազմում են տնտեսագիտական 

հետազոտությունների կարևոր օբյեկտ»
188

։ Հայտնի է սե-

փականության հաստատության դերը տնտեսական հա-
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մակարգում։ Հասարակության պատմական էվոլյուցիայի 

հետ սեփականության հարաբերություններն ընդունել են 

տարբեր ձևեր, պայմանավորելով տնտեսական կյանքի 

երևույթները, հասարակական կառուցվածքը, պետական 

հաստատությունները, սոցիալական ու կուլտուրական 

կյանքը։ Պատահական չէ, որ ինչպես հին, այնպես էլ նոր 

ինստիտուցիոնալիստները հարցի քննությանը հատկաց-

նում են առանձնահատուկ ուշադրություն։ Սեփականու-

թյունն ինքնին դեռևս քիչ բան է ասում։ Կարևոր նշանա-

կություն են ստանում նրա իրացման պայմանները։ Գրա-

կանության մեջ հաճախ նշվում են որոշակի ապրանքներ 

և ծառայություններ կամ ինչպես անվանում են պետա-

կան կամ հասարակական բարիքներ, որոնք շուկայական 

համակարգը բավարար քանակությամբ արտադրել չի 

կարող։ Հաշվի առնելով, որ այդպիսի ապրանքների և 

ծառայությունների վրա հնարավոր չէ ոչ գին սահմանել, 

ոչ էլ դրանք վաճառել, ակնհայտ է, որ մասնավոր ֆիր-

մաները ոչ մի շահ չունեն մի ծառայությունից, որն օգուտ 

է բերում, բայց որի արտադրության համար շուկան 

ռեսուրսներ չի հատկացնում, ուստի դրանց արտադրու-

թյունն իրականացնում է պետությունը։ Հետևապես, այդ 

բնագավառում պետական մոնոպոլիան դառնում է ան-

խուսափելի, իսկ մասնավոր սեփականության առկայու-

թյունն՝ անհնար։ 

Սխալը, որին տուրք են տալիս տնտեսագետները, 

Քոուզի կարծիքով, պարզապես դարձել է նախապաշար-

մունք։ 

Այսպես, իբրև դասական օրինակ բազմաթիվ տնտե-

սագետներ (Ջոն Ստյուարտ Միլ, Հենրի Սեջվիկ, Ա.Պիգու, 

Պ.Սամուելսոն) վկայակոչում են ծովափնյա փարոսը, որի 

լույսից օգտվում են նավերը։ Մինչդեռ փարոսների բրի-

տանական ծառայության պատմությունը վկայում է հա-
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կառակ օրինաչափության մասին։ Տնտեսագետներից և 

ոչ մեկը չի կատարել փարոսների ֆինանսավորման և 

կառավարման համակարգերի վերլուծություն։ Դա պատ-

կերավոր բացատրության օրինակ է, երևույթին «գեղար-

վեստական համոզչություն» տալու համար, որը սակայն 

չի համապատասխանում իրականությանը։ Այդ ծառայու-

թյան «վաղ շրջանների պատմությունը ցույց է տալիս, որ 

հակառակ շատ տնտեսագետների համոզմունքների, լու-

սատուների ծառայությունները կարող են ապահովվել 

մասնավոր ձեռնարկատերերի կողմից։ Այդ ժամանակ-

ներում առևտրականները և նավատերերը կարող էին 

Տերությունից թույլտվություն խնդրել առանձին մարդու 

համար կառուցելու փարոս և նավերից տուրք գանձելու 

համար ...: Մասնավոր սեփականատերերը կառուցում, 

կառավարում, պահպանում և տնօրինում էին լուսատու-

ների, կարող էին վաճառել կամ ժառանգություն կտակել։ 

Կառավարության դերը սահմանափակված էր փարոսների 

նկատմամբ սեփականության իրավունքի ստեղծումով և 

այդ իրավունքների պահպանությամբ։ Տուրքերը նավա-

հանգիստներում հավաքում էին փարոսների սեփականա-

տերերի գործակալները։ Տուրք վճարելու հարկադրանքի 

պրոբլեմը նրանց համար ճիշտ այնպիսին էր, ինչպիսին 

նավատիրոջը ցանկացած ապրանքներ և ծառայություն-

ներ մատակարարողինը։ Սեփականության իրավունք-

ներն անսովոր էին միայն նրանով, որ նրանցում, որպես 

պայմանի, վերապահվում էր գինը՝ տուրքի մեծությունը»։ 

Տասնամյակներ առաջ տիրապետող էր այն տեսա-

կետը, թե «ռադիոհաղորդումների» շուկան կարող է լինել 

միայն պետական մոնոպոլիայի կարգավիճակում, առանց 

որի եթերում կսկսի իշխել քաոսը։ Մրցակցող կողմերը 

կսկսեն խանգարել միմյանց։ Քոուզը, ընդհակառակը, 

գտնում էր, որ, եթե տարբեր հաճախականության ալիք-
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ները դառնան մասնավոր սեփականություն, ապա կծագի 

արդյունավետ շուկա, և պետական վերահսկողության 

անհրաժեշտությունը կդառնա ավելորդ։ 

Ժամանակ առաջ, տնտեսագետների գերակշիռ մասը 

հետևում էր Ա.Պիգուի այն տեսակետին, ըստ որի, ձեռ-

նարկության սեփականատերը, որի ծուխը վնաս է պատ-

ճառում հարևաններին, պետք է փոխհատուցի վնասը։ 

Հանգույցի լուծման այսպիսի հարցադրումն անընդունելի 

է Քոուզի համար, քանի որ այն մթագնում է ընտրության 

հնարավորությունը։ Նա բերում է հրուշակագործի օրի-

նակը, որն իր մեքենաների աղմուկով և տատանումնե-

րով խանգարում է բժշկի աշխատանքը։ Ըստ ավանդա-

կան մտածողության, պատճառած վնասից բժշկին ազա-

տելու համար, անհրաժեշտ է վնասը դնել հրուշակագործի 

վրա։ Պրոբլեմը հանգեցվում է այն բանին, թե արժե՞ արդյոք, 

հրուշակեղենի արտադրության մեթոդները սահմանա-

փակելով, ապահովել բժշկական ծառայությունների մեծ 

քանակը՝ հրուշակեղենի մատակարարումների կրճատ-

ման հաշվին։ Բոլոր այսպիսի դեպքերում խոսք պետք է 

գնա ամբողջական վնասը նվազագույնի հասցնելու մասին։ 

Եթե սեփականության իրավունքները հստակեցված են, 

ապա շուկայական համակարգը՝ ինքը, կարող է վերաց-

նել արտաքին էֆեկտները, և սուբյեկտները կարող են 

հասնել լուծելի տարբերակի, յուրաքանչյուրին ապահո-

վելով սեփական շահերը՝ չխախտելով մյուսինը։ 

Սեփականության իրավունքների տնտեսագիտական 

տեսության մշակման մեջ հատկապես նշանակալից են 

Ա.Ալչիյանի և Գ.Դեմսեցի կատարած ներդրումները, որոնք 

կարևորում են «իրավունքների օրինականացված կա-

ռուցվածքը»
189

։ Հասարակության տեսանկյունից սեփա-

կանության իրավունքները հանդես են գալիս որպես 

«խաղի կանոններ», որոնք կարգավորում են առանձին 
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գործակալների միջև հարաբերությունները։ Անհատական 

գործակալների տեսանկյունից դրանք ներկայացնում են 

այս կամ այն ռեսուրսի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու 

«իրավասությունների փնջեր», որոնք կարող են տրոհվել 

տարբեր մարդկանց միջև։ Սեփականության ինստիտուտի 

տնտեսաիրավական բովանդակության, տնտեսագիտու-

թյան մեջ որպես կատեգորիայի էվոլյուցիայի, նրա տար-

բեր ձևերի հիմնական բնութագրերի և այլ հարցերին են 

անդրադառնում Ս.Դավոյանը, Ա.Մարկոսյանը և Հ.Սարգ-

սյանը «Վերափոխումներն անցումային երկրների տնտե-

սություններում» մենագրությունում (Ե., 2003, էջ 243-291)։ 

Հարցի վերաբերյալ բերված տեսությունը կարևոր 

եմ դիտում ցույց տալու, որ տնտեսական փոխաձևության 

ժամանակ լոկ սեփականաշնորհման ակտը, թերևս, ան-

համեմատ հեշտ էր, քան սեփականության արդյունավե-

տության նախապայմանների «անհրաժեշտ նորմերի հաս-

տատումը»։ 

Տնտեսական զարգացման որակական անցումների 

համար պահանջվում են պատմական ավելի մեծ ժամա-

նակաշրջաններ։ Գոյություն ունեն ազգային պահվածքի 

որոշակի նորմեր, որոնք անտեսանելի ձևով տասնամյակներ 

ու հարյուրամյակներ փոխանցվում են սերնդեսերունդ։ 

Հայտնի է, թե ինչպես դեռևս մեկ դար առաջ ռուսական 

հայտնի ռեֆորմատորներն ու տնտեսագիտական մտքի 

նշանավոր ներկայացուցիչները փորձում էին ռուսական 

գյուղացիությանն ուղղել դեպի մասնավոր սեփականա-

տիրական ուղին։ Սակայն այսօր էլ ռուսական միտքը հա-

ճախ կասկածանք է հայտնում կատարվող վերափոխու-

թյունների վերաբերյալ, որ չնայած շուկայական հարաբե-

րություններին բնորոշ հաստատությունների առկայու-

թյանը, Ռուսաստանում «կապիտալիզմ չկա և երբեք չի 

լինելու»։ Եվ դա այն պատճառով, որ «բացի կապիտալի 
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իշխանությունից և չարչիական ոգու «էմանացիայից» 

(Վերներ Զոմբարտ) կապիտալիզմի զարգացման համար 

անհրաժեշտ է ևս մի գործոն՝ մարդու որոշակի տիպը։ 

Արևմտաեվրոպական մարդուն՝ անհատապաշտին, լիբե-

րալին և շուկայաբանին։ 

Ռուս տնտեսագիտական միտքը տնտեսական գոր-

ծունեությունը երբեք չի հանգեցրել միայն փողին, շահույթի 

և վնասի հաշվարկելուն, ֆինանսական արդյունքները չի 

առանձնացրել հոգևոր բարոյական արժեքներից, միշտ 

իր առջև ունենալով բարձր իդեալ։ 

Մեր բնորոշմամբ, տնտեսագիտությունը գիտություն 

է ոչ թե այն մասին, թե ինչ արժե մեկ խորանարդ մետր 

բետոնը, և ինչպես իջեցնել նրա ինքնարժեքը, և ոչ էլ այն 

մասին, թե ինչպես ավելացնել ժամանակակից Դերունովի, 

Կոլուպաևի, Ռազուվաևի մասնավոր ձեռնարկության 

շահույթը։ Տնտեսագիտությունը գիտություն է այն մասին, 

թե մենք ինչպես վարենք տնտեսությունը, որպեսզի պե-

տությունը հարստանա, հողը բերրիանա, իսկ մարդիկ 

դառնան ավելի մաքուր, ավելի մարդկային, ավելի վեհանձն 

ու ապրեն երկար և ուրախ։ Մեր նպատակը ոչ թե սպա-

ռողական հասարակարգն է, այլ ավելի արժեքավոր՝ 

հոգևոր հարուստ կյանքը ռուսաստանյան քաղաքացի-

ների համար։ Ուստի մեր տնտեսության համար բնորոշը 

պետք է դառնա ոչ թե «փող-ապրանք-ավելի շատ փող» 

ցիկլը, այլ բոլորովին ուրիշ կարգի ցիկլ՝ «մարդ – արտա-

դրություն - ավելի կատարյալ մարդ»։ Հենց հողի նկատ-

մամբ մասնավոր սեփականության բացակայությունն է 

ծնել ռուս ժողովրդի ամբողջ աշխարհայացքը, նրա աշ-

խարհատեսանելիության տիեզերականությունը։ Մեզ հեշտ 

է ոգեշնչել նույնիսկ անձնական և մարդուն չվերաբերող 

որևէ հասարակական նշանակության գործի, մինչդեռ այլ 

երկրներում որպես բեռ ոտքերից կախված է սեփակա-
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նությունը
190

։ Ասել է, թե ռուսական գիտակցությունը չի 

կարող մասնավոր մարդու գաղափարը բարձր դասել 

մարդկային հանրությունից։ Անհրաժեշտություն չեմ տես-

նում անդրադառնալու հեղինակի արծարծումների տեսա-

կան ակունքներին, դրանք համադրել ռուսական իրակա-

նության այսօրվա կացությանը կամ էլ գուշակություններ 

անել նրա ապագա միտումների մասին, բայց մի հարցում 

կարելի է համաձայնել Մ.Անտոնովի հետ, որ ինստիտուտ-

ները հեռավոր թելերով կապված են անցյալի հետ։ 

Մասնագետները հենց այդ շերտերում են փնտրում 

այսօրվա Ռուսաստանի փոխակերպության ճանապարհին 

տեղ գտած դժվարությունները։ Մինչ հարգանքը օրենքի 

նկատմամբ Եվրոպան համարում էր քաղաքացիական 

հասարակության կարևոր պայմանը, ապա ռուսական 

պատմության բնորոշ հատկանիշներից մեկը արհամար-

հական և նույնիսկ բացասական վերաբերմունքն էր իրա-

վունքի հանդեպ. «Ես չեմ մեղավորը,– գրել է Յու.0.Կլյու-

չևսկին,– որ ռուսական պատմության մեջ քիչ ուշադրու-

թյուն եմ դարձնում իրավունքի վրա. ինձ դրան սովորեց-

րել է ռուսական կյանքը՝ չճանաչելով ոչ մի իրավունք»։ 

Եվ իրոք, լրացնում են Տ.Զասլավսկայան և Մ.Շաբանովը, 

սլավյանոֆիլների աչքերում իրավունքը լոկ «արտաքին 

ճշմարտություն» էր, որը մարդկային խիղճը փոխարինում 

էր ոստիկանական հսկողությամբ։ Գերցենը՝ իրավունքը 

չհարգելը դիտում էր ռուս ժողովրդի պատմական առա-

վելությունը, նոր աշխարհ կառուցելու նրա ներքին ազա-

տության ու ունակության վկայությունը, իսկ ռուսական 

անարխիստները պահանջում էին պետության ոչնչացում, 

որը, ինչպես և իրավունքը, բռնության գործոն է
191

 և 

այլն։ 

Շուկայական ինքնակարգավորման պայմաններում 

ռացիոնալ պահվածքը կապված է բազմաթիվ խոչընդոտ-
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ների ու հակասությունների հաղթահարման հետ, ուստի 

ծագում է պետության գործառույթների արդյունավետ 

իրականացման համար ինստիտուցիոնալ համակարգի 

ունեցած նշանակության և այդ ինստիտուտների ձևա-

վորման գործում պետության դերի փոխհարաբերության 

հարցը, այսինքն պետության և տնտեսության փոխհա-

րաբերությունը։ 

Կառլ Պոլանին՝ XVIII-XIXդդ. Անգլիայի շուկայական 

հարաբերությունների զարգացմանը նվիրված աշխատու-

թյան մեջ, քննադատում է տնտեսագիտության մեջ տեղ 

գտած այն միֆը, թե սեփականության ձևական իրավունքի 

և ապրանքային փոխանակության ընդլայնումն անխու-

սափելիորեն պետությանը հեռացնում է հասարակական 

կյանքից. «Ազատ շուկաների արմատավորումը ոչ միայն 

չի ազատում պետության վերահսկողության անհրաժեշ-

տությունից, կարգավորումից ու միջամտությունից, այլև 

ընդհակառակը, բերում է դրանց մասշտաբների հսկա-

յական մեծացմանը։ Որպեսզի ապահովվի համակարգի 

ազատ գործողությունը, կառավարությունը ստիպված է 

միշտ գտնվել զգաստ վիճակում։ Այնպես որ, նույնիսկ 

նրանք, ովքեր կրքոտ ձևով փափագում են պետությանը 

թոթափել ավելորդ ֆունկցիաներից, որոնց համար պե-

տության գործունեության սահմանափակումը աշխար-

հայացքային դիրքորոշում է, ստիպված են laisser-faire-ի 

հաստատման համար այդ նույն պետությանն օժտել 

անհրաժեշտ նոր լիազորություններով, կազմակերպու-

թյուններով և այլ միջոցներով։ 

Շառլ-Մորիս Թալեյրանը, երբ դառնում է Ֆրանսիայի 

դիվանագիտության ղեկավարը, հավաքում է իրեն ենթա-

կա աստիճանավորներին՝ ասելով «պակաս եռանդունու-

թյուն պարոններ, պակաս եռանդունություն»։ Մեծ ռե-

ֆորմները պահանջում են նաև մեծ զգուշավորություն։ 
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Ինչը և՛ ժամանակի, և՛ բովանդակության առումով բա-

ցակայում էր սեփականաշնորհման գործընթացներում, 

որն իր մեջ թաքցնում էր պահվածքի այնպիսի դրսևո-

րումներ, ինչպիսիք են՝ անտնտեսվարությունը, հովանա-

վորչությունը, հարկերի վճարումից խուսափելը, կոռուպ-

ցիան, հանցագործությունները, անօրինականությունը, 

ստվերային տնտեսությունը, կառավարության անդամ-

ների անկարողությունը՝ կատարելու իրենց պարտակա-

նությունները, և այլն, և այլն։ Իսկ ամեն մի պետություն 

կոչված է այնպիսի հասարակական միջավայրի ինստի-

տուցիոնալ պայմանների ստեղծմանը, որը կզսպի այդ 

երևույթները, որոնք, թվում է, ոչ պակաս չափով են 

պայմանավորում այն, ինչը անվանվում է տնտեսական ու 

սոցիալական հավասարակշռություն։ 
1994-1996 

2. 

Անցած տասնամյակների ընթացքում ձևավորվել են 

անհատի տնտեսական պահվածքի որոշակի նորմեր, 

հասարակական կառուցվածքներ, կապեր, որոնց միջո-

ցով նա իրացնում էր իր գործունեությունը։ Ձևավորվել է 

տվյալ էտապին բնորոշ տնտեսական մշակույթի որոշակի 

համակարգ։ Կան հասարակական օրգանիզմից անտեղ-

յակ մարդիկ, ովքեր փորձում են հայ ազգային պահ-

վածքի համար գծել չափանիշներ, ըստ որի հայը ի ծնե 

շուկայական հարաբերությունների կրող է։ Հայաստանի 

տնտեսությունը չի ունեցել մեկուսացած կացություն, այն 

գործում էր խորհրդային երկրի ապրելակերպի օրենքնե-

րով, սովորություններով, նյութական և հոգևոր արժեք-

ներով, առանց որոնց հաշվառման հնարավոր չի լինի 

դեպքերի օբյեկտիվ ընթացքը սահմանազատել սուբյեկ-

տիվ շեղումներից։ Պատահական չէր, որ դեռևս 30-ական 

թվականներին, ռուս հասարակագիտական մտքի շատ 
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ներկայացուցիչներ ճիշտ տեղում գտան հասարակական 

տնտեսական համակարգերի փոփոխությունից առաջացող 

սարսափները։ Կոմունիզմի հայտնի քննադատ Գ.Ֆեդո-

տովը բոլշևիկյան Ռուսաստանի վերակառուցման ժամա-

նակ չափից ավելի ռադիկալիզմի կողմնակիցներին հա-

մարում էր «հանցագործներ և խելագարներ»։ 

Բնավ չընդունելով բոլշևիկյան տնտեսական համա-

կարգը՝ նա տեսնում էր կոլտնտեսությունները նորից 

բաժանելու հսկայական դժվարությունները, կասկածում 

հողի և արդյունաբերության հապճեպ ազգայնացման ճիշտ 

լինելու ու վտանգավորության մեջ. «Չի կարելի, տար-

վելով հակակոմունիստական ռեակցիայի ոգով, բաժանել 

ամբողջը, ցրիվ տալ կամ աճուրդի հանել Ռուսաստանի 

ամբողջ ազգային սեփականությունը»։ Իսկ Ն.Բերդյաևը 

լրացնում է. «Սովետական իշխանության հանկարծակի 

անկումն առանց կազմակերպված ուժերի առկայության, 

որն ընդունակ է վերցնելու իշխանությունը ոչ թե կոնտր-

ռևոլյուցիայի, այլ հեղափոխության, սոցիալական ար-

դյունքներից բխող ստեղծագործական զարգացման հա-

մար, նույնիսկ Ռուսաստանի համար, վտանգ կներկա-

յացնի և կսպառնա անարխիայով»։ Սակայն Ռուսաստանի 

համար, ինչպես նկատել ենք, կարծես բնորոշ է դարձել 

ռեֆորմների իրականացման մեթոդների ոչ լավագույն 

տարբերակի ընտրությունը։ Միշտ որևէ բանի, և՛ խա-

ղաղ, և՛ պատերազմական տարիներին, աշխատում են 

հասնել «ամեն գնով», անկախ այն բանից, թե դա հասա-

րակական արժեքների (իր ամենալայն իմաստով - Ռ.Ս.) 

ինչ կորուստների գնով է կատարվում՝ աթեիստական 

արագ դաստիարակության համար եկեղեցիների ավերում, 

կոլեկտիվացում, այս կամ այն բարձունքի գրավում, Սի-

բիրի տնտեսական յուրացում, խոպան հողերի մշակում, 

վերջին տասնօրյակում ամսական պլանների կատարում, 
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որևէ կառույցի՝ այս կամ այն տոնի առթիվ, ժամկետից 

մեկ տարի շուտ շահագործման հանձնել և այլն։ 

«Ամեն գնով» պահվածքը դրսևորվեց հատկապես 

հողերի սեփականաշնորհման ժամանակ։ Արևելյան Գեր-

մանիայում գյուղատնտեսության էկոնոմիկայի տրանս-

ֆորմացիայի երկամյա արդյունքները ցույց են տվել, որ 

կարճ ժամկետում տնտեսական ճյուղային կառուցվածքի, 

նրա արտաքին կապերի հիմնավոր փոփոխության փոր-

ձերը սպառնում են տնտեսական աղետով։ Եվ Արևմտյան 

Գերմանիան, արևելյան հողերում տնտեսական ճգնաժամի 

բացասական հետևանքների հաղթահարման համար, 

պետք է երկու տարվա ընթացքում «ներդներ» 285 մի-

լիարդ մարկ և կազմակերպեր խոշոր ինվեստիցիաների 

ներհոսքը։ Հակառակ դեպքում, արևելյան հողերի էկոնո-

միկայի արագ վերափոխումը կբերեր բնակչության հա-

մատարած աղքատության և նոր ճյուղային կառուցված-

քի ստեղծման հիմքերի արմատավորման անհնարինու-

թյան։ Չեմ կարծում, որ Հայաստանը որևէ մեկից այդպի-

սի միջոցներ ստացած լինի։  

Արտասահմանյան բազմաթիվ հեղինակներ հողի սե-

փականաշնորհման հարցում ցուցաբերում են ավելի շատ 

իրատեսություն։ Ֆրից Անդերսը «Հողը և շուկայական 

տնտեսությունը» ուսումնասիրության մեջ, վերլուծելով 

հողօգտագործման արևմտյան համակարգի թերություն-

ներն ու առավելությունները և Ռուսաստանի առջև ծա-

ռացած խնդիրները, հույս է հայտնում, որ Ռուսաստանը 

կարող է խուսափել զարգացման այն ծանր սխալներից, 

որից տառապում են ոչ միայն արևմտյան ինդուստրիալ 

ազգերը, այլ նաև Ճապոնիան և երրորդ աշխարհի շատ 

պետություններ՝ կապված հողային հարաբերությունների 

անկատարության հետ։ Դրանցում ազատության բարձր 

աստիճանը, արդյունավետությունը և անժխտելի բարձր 
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արտադրողականությունը զուգորդված են սոցիալական 

սառնության և համերաշխության ու եղբայրության զգաց-

մունքի անբավարարության հետ։ Հենց սեփական պատ-

մական ավանդույթների և, հատկապես, «Միրի» գաղա-

փարի վրա հիմնված հողակառուցման շնորհիվ, Ռուսաս-

տանը կարող է դառնալ սոցիալական հողակառուցողա-

կան և ազատ էկոնոմիկայի նոր միացման օրինակ։ Ռու-

սաստանն իր տարածքային ու էթնիկական կառուցված-

քով նմանը չունի աշխարհի որևէ այլ մասում, ուստի, ինչ 

ընդունելի է մյուսների համար, պարտադիր չի Ռուսաս-

տանի համար՝ իր պատմահասարակական հանգամանք-

ների բազմաշերտ կացություններով։ «Խոսքը ոչ թե այն 

մասին է,– գրում է Ա.Սոլժենիցինը,–որ պատճենավորենք 

արևմտյան համակարգը, այլ այն, որ զարգանալով՝ 

չկորցնենք մեր ազատությունը, ինքնուրույնությունը և 

մեր առանձնահատկությունները։ Մենք չպետք է ամբող-

ջությամբ ընդօրինակենք արևմտյան պլյուրալիզմը, մեզ 

անհրաժեշտ է պլյուրալիզմ, որը կգործի ամբողջ աշխար-

հում։ Իսկ աշխարհը բաղկացած է առանձին աշխարհնե-

րից, որոնցից մեկը Ռուսաստանն է իր յուրահատկությամբ։ 

Մյուս աշխարհներն են՝ Չինաստանը, Հնդկաստանը, Ճա-

պոնիան, ինչպես նաև իսլամական աշխարհը, աֆրիկյան 

աշխարհը, Հարավային Ամերիկան։ Այս աշխարհներից 

յուրաքանչյուրն ունի իր առանձնահատկությունը, և իս-

կական պլյուրալիզմը պետք է լինի համապարփակ, այն 

պետք է լինի բավական լայն, որպեսզի չմերժի ազգային 

առանձնահատկությունները և առանձին աշխարհների 

ձևերը, նրանց չվնասի և այն միավորի մեկ համընդ-

հանուր համակարգի մեջ»։ 

Այն, որ խոշոր տնտեսությունները, մասնավորապես, 

կոլտնտեսություններն ու սովխոզները հեռանկար չունեին, 

փաստ է։ Նույնիսկ իսրայելական կիբուցները ենթարկ-
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վում են տրանսֆորմացիայի։ Փաստ է նաև այն, որ հեռա-

նկարը ֆերմերական տնտեսություններինն է։ Սակայն 

պատվերով ֆերմերներ չեն ծնվում։ Առնվազն մեկ սերնդի 

կյանքի ընթացքում չի լինելու հարյուր տոկոսանոց կամ, 

նույնիսկ, գերակշռող ֆերմերություն։ Դա պահանջում է 

մարդկանց հոգեբանական նախապատրաստվածության, 

կուտակված ռեսուրսների, ինֆրակառուցվածքի որոշակի 

հարմարվածության ստեղծում։ 

Սխալ ու վերացական մտայնություն է թափառում 

վերևներում, թե իբր այդ տնտեսությունները, եթե մնային 

էլ, ապա միևնույն է, դրանք արդեն թալանված կլինեին։ 

Ինչ խոսք, սա էլ է խնդրին լուծում տալու որոշակի ձև։ 

Ստացվում է, նկատում է Մ.Քոթանյանը, որ շուտափույթ 

սեփականաշնորհման նպատակը ոչ այնքան զարգացումն 

էր, «ինչքան՝ եղած տնտեսական համակարգի արագ վե-

րացումը... Հողը, անասունը, ունեցվածքը ուղղակի ցրվե-

ցին, տնտեսությունները, համալիրները ավերվեցին, և ոչ 

ոք չմտածեց, թե պետությունը պարենի ինչ պաշարներով 

պետք է կերակրի քաղաքի բնակչությանը և բանակը, 

դեռևս պետության պիտակը կրող թեթև ու սննդի արդ-

յունաբերությունը ապահովի հումքով»։ 

Նույնիսկ «հին աշխարհի» երկրներում՝ ինչպես Իտա-

լիայում, Ֆրանսիայում, Ավստրիայում պետական սեփա-

կանության տեսակարար կշիռը հասնում է 30-35 տոկոսի, 

Իսկ Անգլիայում և Գերմանիայում այն շատ ցածր է։ Մինչ-

դեռ Իտալիան վերջին տասը տարվա ընթացքում համա-

խառն ներքին արդյունքի չափերով, ինչպես նաև բնակ-

չության մեկ շնչին ընկնող նրա չափերի աճով գերա-

զանցել է Անգլիային։ Ետպատերազմյան շրջանի իրենց 

ընդհանուր չափումներով և սեփականության համակար-

գի նույն գծի վրա գտնվող Հարավարևելյան Ասիայի և 

Լատինական Ամերիկայի երկրները ցուցադրում են տար-
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բեր արդյունքներ։ Այս իմաստով տնտեսական կյանքի 

նորոգությունը բնավ էլ չի սպառվում որևէ ունիվերսալ 

մոդելի, սեփականության միայն ու միայն այս կամ այն 

ձևին ապավինելու պահանջով։ Այս իմաստով ժամանա-

կակից համաշխարհային տնտեսական զարգացումը փո-

խում է պատկերացումները, ճշգրտումներ կատարում 

զուտ մասնավոր սեփականության վերաբերյալ նախորդ 

հայացքներում։ Մասնավոր, պետական, կոոպերատիվ 

սեփականությունների, այսպես կոչված, «հին ձևերի» 

կողքին ի հայտ են եկել նորերը՝ ապահովագրական ընկե-

րությունների, թոշակային ֆոնդերի, բարեգործական այլ 

և այլ ընկերությունների ձևով, որոնցում դժվար է որոշել 

իրական և անվանական սեփականատերերի սահման-

ները, և որոնք չեն տեղադրվում ավանդական սխեմանե-

րում։ 

Թերևս, հենց այս իմաստով խիստ արժեքավոր են 

ԱՄՆ-ի Կալիֆոռնիայի համալսարանի պրոֆեսորներ 

Ա.Կոենի և Է.Շվարցի դիտողությունները։ Շուտափույթ 

սեփականաշնորհման կողմնակիցները չափից ավելի 

պարզեցրել են մասնավոր սեփականության (նաև ազատ 

առևտրի) հասկացությունը և անբավարար ուշադրու-

թյուն են դարձնում տեղի, ժամանակի ենթատեքստում 

հաստատությունների ինտեգրացված զարգացմանը։ Նրանք 

անտեսում են պատմությունը։ Հրապարակ է իջել միայն 

տնտեսագիտության տեսությունը։ Մասնակիորեն այն 

բանի հետևանքով, որ այդ խորհրդատուները երիտա-

սարդ են, նրանք քիչ գիտեն պատմություն, բայց լավ տի-

րապետում են տնտեսական մոդելներին։ 

Վերը նշված հեղինակները, համաձայնելով մասնա-

վոր սեփականության օգտին բերվող փաստարկների 

հետ, միաժամանակ կարևոր են դիտում հաղթահարելու 

շուկայական տնտեսությանն անցնող երկրներում գոյու-
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թյուն ունեցող ծայրահեղությունները, իրենց հայեցության 

գիտական ուղեգծերը կառուցելով տնտեսական զար-

գացման փաստերի տրամաբանության վրա։ Մասնավոր 

սեփականության կառուցվածքի հասարակացումը «մթա-

գնում է տնտեսության վերահսկողության և մոտիվացիայի 

հարցերը»։ Իրավունքների, պարտավորությունների, երաշ-

խավորությունների, լիցենզիոն համաձայնությունների և 

արժեթղթերի այդ բարդ հյուսվածքի պայմաններում միա-

վորումների փաստացի վերահսկողությունը մեծապես 

կախման մեջ է գտնվում կոոպերատիվ կառուցվածքից, 

որտեղ սեփականության սահմանները ստանում են 

հարաբերական բովանդակություն, այլ կերպ ասած, 

«կախված ինստիտուցիոնալ ենթատեքստից, մասնավոր 

սեփականությունն ընդունում է էականորեն տարբեր 

ձևեր և կատարում է էականորեն տարբեր ֆունկցիաներ, 

ունենալով, վերջին հաշվով, շատ տարբեր նշանակու-

թյուններ։ Ակնհայտորեն գոյություն ունեն կապիտալիզմի 

մեկից ավելի տարբերակներ»
192

: 

Սեփականաշնորհումը լոկ սեփականության ձևի 

փոփոխություն չէ, այն, իր լայն հասկացությամբ, ազգա-

յին կեցության դուրսբերումն է ներփակվածությունից՝ 

սկզբնավորելով նրա համամարդկային մերձեցումները։ 

Այս հարցում սեփական պատմության ասոցիացիան ավելի 

ուժեղ է գտնվել։ Հանրապետությունում սեփականաշնոր-

հում իրականացնողների հիշողության մեջ, հավանաբար, 

թարմ են մնացել դասագրքերից սերտած «կոլեկտիվաց-

ման արդյունավետության» դասերը։ Առարկություններ 

չընդունող կառավարությունը, ինչպես վերհիշում է Ն.Մա-

նասերյանը իր հանդիպումներից մեկի մասին, քաղա-

քականություն էր ընտրել «ընկերավարական ողջ տնտե-

սակարգը» «արմատախիլ անելու» սկզբունքը
193

։ Շու-

տով, ինչպես և Ռուսաստանում, ասպարեզ եկան սեփա-
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կանաշնորհման սերտիֆիկատներ։ Ռեֆորմատորներին 

թվում էր, թե դրանք ստացած ամեն մի քաղաքացի, ինչ-

պես նկատում է Հարվարդի համալսարանի պրոֆեսոր, 

մարշալ Ա.Գոլդմանը «իրեն կզգա մշտապես գործող 

մասնավոր ոլորտի մասնակից»
194

։ Այդ սերտիֆիկատները, 

որպես արժեզրկված թղթի կտորներ, կենտրոնացան 

առանձին մարդկանց ձեռքում, բայց անվանական արժե-

քով հաշվարկվեցին ձեռնարկությունների գնման ժամա-

նակ, քաղաքացիները սեփականատերեր չդարձան, արդեն 

մասնավոր կարգավիճակով ձեռնարկությունները շարու-

նակեցին չաշխատել, մրցակցություն չառաջացավ, բյուջեն 

չստացավ սպասված միջոցները, ծայր առավ սոցիալա-

կան կտրուկ շերտավորումը և այլն։ 

Թերևս, խզվածությունների այս հոսքը պայմանա-

վորել է Մ.Քոթանյանին, տնտեսական քաղաքականու-

թյան առաջնահերթություններում խնդիր դնելու «ապա-

պետականացման կուրսի դանդաղեցումը»
195

։ Եվ իրա-

կանում, ինչպես ցույց են տալիս մասնագետների կատա-

րած հետազոտությունները, հանրապետությունում արտա-

դրական կարողությունների օգտագործման մակարդակը 

բարձր է հենց սեփականության ձևը չփոխած ձեռնար-

կություններում։ Եթե վերջիններիս 39.6 տոկոսը օգտա-

գործում են այդ կարողությունների 50 և ավելի տոկոսը, 

ապա մասնավոր ձեռնարկությունների համար այդ ցու-

ցանիշը կազմում է ընդամենը 18.9 տոկոս, որը բնակա-

նաբար պիտի զուգորդվեր աշխատատեղերի կրճատու-

մով
196

։ 

Ելակետում թույլ տված սխալները շտկելու համար 

տնտեսությունը միշտ էլ ստիպված է լինում ավելի շատ 

ծախքեր կատարելու։ Մի իրատեսական և համակողմանի 

վերլուծական հայացքի տակ դնելով հանրապետությու-

նում սեփականաշնորհման մոդելի հետագիծը՝ Ա.Մար-
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կոսյանն ընդհանրացնում է, թե այն չհանգեցրեց նկա-

տելի տնտեսական վերելքի ու օտարերկրյա ներդրում-

ների ներգրավմանը, բնակչության ստվար մասի մոտ առաջ 

բերեց չիրականացված սպասումների հիասթափություն, 

և չձևավորվեց միջին խավ
197

։ 

Տնտեսական էվոլյուցիան կտրուկ սահմանազա-

տումներ չի ընդունում։ Ընդհանրապես, դեպքերը միշտ էլ 

փիլիսոփայական իմաստ են ստանում ժամանակ անց, և, 

ըստ էության, հնարավոր է դառնում տարբերակել, թե 

ինչն էր շեղումը և որը՝ ճշմարիտը։ Սեփականաշնորհման 

գաղափարը կառուցված էր այն սխալ գործակցի վրա, թե 

«հեռացրեք պետությանը և որպես հետևանք կստանաք 

տնտեսական աճ»։ Այդպիսի տրամաբանությունը արդյու-

նաբերության կախվածությունը պետությունից չի դարձնում 

քիչ հավանական։ Այն պիտի իրականացնի ակտիվ տնտե-

սական գործունեություն ձեռնարկությունների ֆինան-

սավորման, ձեռնարկությունների համար շուկայական 

տնտեսության մեջ կենսունակ ձևերի մշակման, վերա-

հսկողության, հովանավորչական միջոցառումների իրա-

կանացման առումով։ 

Ավելին, ինչպես ցույց է տալիս փորձը, ոչ արդյունա-

վետ, իսկ հաճախ նաև արդյունավետ ձեռնարկություն-

ների արագ սեփականաշնորհումը ուժեղացնում է դրանց 

երկարաժամկետ կախվածությունը պետությունից։ Ոչ կա-

տարյալ շուկաների պաշտպանությանն են ուղղված 

0.Շումպետերի այն խոսքերը, թե «օգտագործեք արգե-

լակները արագ, այլ ոչ թե դանդաղ ընթանալու համար»։ 

Տնտեսական զարգացումը ուղեկցվում է փոխկախ-

վածությունների բարդ ներհյուսումներով։ Պետության 

համար շատ ավելի հեշտ է շտկումներ կատարել հասա-

րակության սոցիալական սկզբունքներում։ Տնտեսական 

սկզբունքները հեշտությամբ չեն ենթարկվում սուբյեկտիվ 
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ցանկությունների չափումներին։ Հաճախ կատարված 

սխալների համար հասարակությունը ստիպված է լինում 

տասնամյակներ շարունակ տոկոսներ վճարել։ Նորից 

գործում է «ամեն գնով» պահվածքի իներցիան։ Անատոլի 

Զլոբինը կատարում է այսպիսի համեմատություն, երկու 

երիտասարդ ինժեներներ հրահանգ են ստացել արագ 

ավարտել շահագործման հանձնվող շենքի օդափոխիչ 

համակարգը։ Ամեն ինչ արված էր ըստ պլանի ու նախա-

գծի։ Սակայն օդը գնում է հակառակ ուղղությամբ։ Պիտի 

զեկուցե՞նք գլխավորին, ասում է մեկը։ Ինչո՞ւ, ասում է 

մյուսը, չէ որ համակարգն աշխատում է։ Իսկ մինչև շահա-

գործման հանձնելը օդի ուղղությունը փոխել չենք կա-

րող։ Եվ հետո, դա մեր ինչ գործն է։ Քեզ չի թվում, եթե 

այսպես հանձնենք շահագործման, կունենա այլ տնտե-

սական հետևանքներ։ Ինչ իմանաս, հաջորդում է պա-

տասխանը, ինչ մենք հիմա ենք անում, գուցե և այն հե-

ռավորի տնտեսական հետևանքն է, ինչ արվել է առաջ-

ներում
198

։ 

Տնտեսական ու սոցիալական «բաժանման» սահմա-

նագծերը միշտ բնութագրվում են ներհակ գործընթաց-

ներով։ Այս իմաստով հասարակական կնճռոտ հարցերի 

լուծման տեսակետից որոշիչ նշանակություն է ստանում 

ժամանակի ու տարածության կապերի գիտակցումը։ 

Այդպես էր նաև ԽՍՀՄ նախկին հանրապետությունների 

անջատողական և ինքնուրույնության հաստատման շրջա-

նում։ Հավանաբար, անհրաժեշտ էր բարդ ու հակասական 

տարուբերումների մի հատված, որին պիտի հաջորդեր 

վերագնահատման ու վերանայման սթափ հայացքը։ Եվ 

եթե որոշ ժամանակ առաջ մերժվում էր ինչ-որ վերազ-

գային կառուցվածքների գոյությունը, ապա այժմ արդեն 

որոշակի է այն գիտակցությունը, որ նույնիսկ ազգային 

տնտեսության սահմանազատումը և նոր չափանիշների 
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ու սկզբունքների արմատավորումը հնարավոր է միայն 

մի ինչ-որ միասնական դաշտի առկայության պայմաննե-

րում։ Ուստի ԱՊՀ-ի երկրների նոր տնտեսական միու-

թյունը, որն ակնկալում է առանձին որոշումների պարտա-

դիր կատարումը, էներգահամակարգերի, կապի, տրանս-

պորտի, գազի և նավթամուղների համատեղ օգտագործ-

ման օբյեկտների կառավարումը, ազգային տնտեսու-

թյունների վերլուծությունը տնտեսական ու սոցիալական 

համաձայնեցված քաղաքականության համար, ռեզերվա-

յին վալյուտաների քվոտաների և ֆինանսական ֆոնդերի 

հաստատումը, նշանակալից նյութական ծախսումներ ու 

լուրջ տնտեսական հետևանքներ ունեցող որոշումների 

ժամանակ ԱՊՀ տնտեսական պոտենցիալի հաշվառումը 

և այլն, բխում են ոչ թե ազգային տնտեսության ինքնու-

րույնության «խախտման» նկատառումներից, այլ ժամա-

նակակից տնտեսական կացության օրինաչափության 

պահանջներից։ Ինքնուրույնության, բացարձակության 

վերաբերյալ վերացական դատողությունները պետք է 

հակադրվեին տնտեսական գոյության սկզբունքներին։ 

Հենց այս իմաստով է արված Ա.Աղամբեկյանի այն նկա-

տումը, թե «ի՞նչ է ինքնուրույնությունը։ Հանրապետու-

թյուններում, երեք մարդ, որոնք դարձել են պրեզիդենտ-

ներ, ստացել են ինքնուրույնություն։ Ինչ է ստացել հայը 

Ռուսաստանից անջատվելով։ Այն, որ նա չի՞ կարողանում 

Մոսկվա գալ, այն, որ նրան պետք է խուզարկեն մաքսա-

տանը։ Ո՞րն է նրա առավելությունը... գուցե ուկրաինա-

ցիները սկսել են լավ ապրել, գուցե Ռուսաստանը նրանց 

շահագործում էր։ Այժմ գուցե նրանք իրենց ռեսուրսները 

շրջել են իրենց օգտին։ Ոչ, նրանց կյանքը երեք անգամ 

վատացել է։ Նրանք ծայրահեղ աղքատության մեջ են։ 

Ինչի համար... Իսկ չէ որ Միության կողմնակից եմ։ Ոչ 

ռեպրեսիվ մեթոդներով տոտալիտար հին պետության 
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պես, այլ որպես դեմոկրատական ֆեդերացիա, այնպիսին, 

ինչպիսին առկա է Արևմուտքում»
199

։ 

Ասում են՝ պատմությունից մենք փորձ ենք քաղում, 

և փորձի հիման վրա կազմավորվում է մեր գործնական 

խելքի ամենակենդանի մասը։ 
1997-98 

Սոցիալական կացության հարցեր 

1. 

Իրականացվող ռեֆորմներն ինքնին պարտադրում 

են հարցը, թե որքանով են դրանք նպատակ հետամտում 

բարելավելու բնակչության սոցիալական կացությունը։ 

Իսկ վերջինս ենթադրում է աշխատավարձի այնպիսի մա-

կարդակի առկայություն, որը թույլ է տալիս ապահովելու 

անհատի գոնե հնարավոր գոյությունը։ Աշխատանքի՝ որ-

պես տնտեսական ռեսուրսի գնի հարցը, ըստ էության, 

դուրս է մնացել ռեֆորմների համակարգից։ Մինչդեռ այն 

ֆունկցիոնալ նշանակություն ունի և ուղղակիորեն առնչ-

վում է մարդու հասարակական դերի, մասնագիտական 

պահվածքի, այն խնդիրների հետ, որոնց միջոցով նա 

պետք է նպաստի նոր ձևավորվող համակարգի ստեղծ-

մանը։ Եթե ռեֆորմների շրջանում չի սահմանվում աշ-

խատանքի գնի ստորին չափը, ապա պիտի սկիզբ առներ 

հակասությունը գների հախուռն ազատականացման և 

շուկայական սկզբունքներով ձևավորվող մեր ծախսերի 

կառուցվածքի միջև։ Ուստի այս փուլում, մասնագետների 

կարծիքով, պետության կարգավորիչ միջոցառումներն 

առաջին հերթին պետք է ուղղված լինեն արժեզրկման 

կասեցմանը և բնակչության սոցիալական պաշտպանվա-

ծության ապահովման նպատակին։ Եվ եթե շուկայական 

հարաբերությունների արագ արմատավորումը բխում է 

բնակչության սոցիալական առաջընթացին ունկնդրելու 
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պահանջից, և ոչ թե լոկ նպատակ է, ապա որոշակիորեն 

ուրվագծվում է առաջին անհրաժեշտության մեկ տաս-

նյակի հասնող ապրանքների չափավորված բաշխման 

իրականացումը։  

Գոյություն ունի, այսպես կոչված, հոգեբանական 

օրինաչափություն, որքան մեր պահանջմունքները չեն 

բավարարվում, այնքան մենք ավելի շատ ենք հակվում 

վերանայելու նույնիսկ համընդհանուր ճանաչում գտած 

օրինաչափությունները. «Կարիքը, կախվածությունը մար-

դուն առաջին հերթին դրդում են անձնական շահի բավա-

րարմանը։ Հասարակության շահերը մղվում են հետին 

պլան կամ ընդհանրապես անտեսվում են։ Մեզանում 

ուժգնորեն դրսևորվում է էգոիստական սկիզբը, իսկ այս-

տեղից էլ՝ քաոս»։ Անհատը օտարվել է հասարակությու-

նից, կոլեկտիվից, ընտանիքից, ինքն իրենից։ Ստեղծվել է 

մի սահմանափակ կացություն։ Հասարակության արևմտյան 

համակարգը բնական ընտրության համար հնարավորու-

թյուն է տալիս։ Դա նշանակում է, որ այդ համակարգում 

յուրաքանչյուրն ունի իր տեղը՝ իր ֆիզիկական և մտա-

վոր տվյալներին համապատասխան։ Իսկ դա էլ ենթա-

դրում է եկամուտների դիֆերենցում, այսինքն՝ հասարա-

կության սոցիալական շերտավորում, որը նույնպես բնա-

կան է։ Սակայն այլ բան է, երբ այդ ամենը կատարվում է 

«գոյության կռվի» կենդանական աշխարհի օրենքներով 

և բոլորովին այլ՝ հասարակության մեջ։ Դեռևս իր ժա-

մանակին հայտնի տնտեսագետ Ա.Արասխանյանը, առա-

ջադրելով «գոյության կռվի» օրենքի անխուսափելիու-

թյունը քաղաքակրթական ձևի մեջ դնելու սկզբունքը, 

գրում է. «Մենք չենք կարող վերացնել գոյության համար 

կռվի օրենքը, բայց մենք կարող ենք այդ կռիվը հասա-

րակական կյանքում բարձր պատվանդանների վրա դնել, 

և այդ պատվանդանների բարձրությունները պատմա-
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կան այլ և այլ շրջաններում ցույց կտան, թե որ շրջանը 

ավելի քաղաքակիրթ է եղել։ Գոյության համար կռիվը 

վայրենիների մեջ արտահայտվում է այլ կերպ և այլ պա-

հանջների համար, քան ներկայումս լուսավորյալ աշխար-

հում, և ապագայում էլ այդ կողմից առաջադիմությունը 

պիտի կայանա ոչ թե գոյության համար կռվի իսպառ 

վերացման (դա անհնարին է), այլ այդ կռվի ավելի մեծ 

ազնվացման մեջ»
200

։  

Հարկ չկա ուրվագծելու պետության տնտեսական ու 

սոցիալական ֆունկցիաները։ Եվ որքան էլ նորագույն 

տնտեսագիտական ուսմունքները կենսունակ պահեն 

XVIII դարի վերջի և XIX դարասկզբի ավանդույթները 

տնտեսական ազատության վերաբերյալ, այդուհանդերձ, 

հատկապես XX դարը, բնորոշվում է պետական վերահսկո-

ղական ու կարգավորվող ֆունկցիաների ընդլայնմամբ։ 

Աշխատանքային օրվա սահմանափակում, նվազագույն 

աշխատավարձի, աշխատանքի պայմանների, կոլեկտիվ 

պայմանագրերի, արդարացի աշխատանքային հարաբե-

րությունների, կենսամակարդակի մինիմումի, թոշակների, 

տրանսֆերտային տարբեր վճարումների և շատ ու շատ 

այլ օրենքների ընդունումը վկայում է հասարակության 

սոցիալական էվոլյուցիայի մասին։ Հակառակը չկա։ Սա-

մուելսոնը հենց այս իմաստով է նկատում, թե, դժբախ-

տաբար, այն հարցերին, թե պետության իրավասություն-

ների այդպիսի ընդլայնումը լավ, թե՞ վատ քաղաքակա-

նություն էր, և թե այն պե՞տք է ստանա բոլորի հավա-

նությունը, ով անկեղծորեն շահագրգռված է պահպանելու 

և կատարելագործելու մեր համակարգի դրական կողմերը, 

այդ հարցերին պատմությունը, եթե նույնիսկ պատաս-

խանի, ապա միայն շատ ժամանակ անց։ Քաղաքակա-

նության մեջ, ինչպես և մի այլ բնագավառում, հաստատ 
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է, որ ճանապարհը դեպի դժոխք ծածկված է բարօրու-

թյան նկատառումներով 

Տարիներ առաջ բանավեճ էր սկսվել շուկայական 

տնտեսության պայմաններում գների կարգավորման ուղ-

ղությամբ։ Մասնավորապես Վ.Սենչագովը «Экономика и 

жизнь» շաբաթաթերթի 1991թ. համարներից մեկում 

վկայակոչում է ԱՄՆ-ի օրինակը՝ կարևորելով պետության 

գործունեությունը գնագոյացման բնագավառում։ Որոշ 

ժամանակ անց դրան հաջորդում է ամերիկյան տնտեսա-

գետ էդվին Գ.Դոլանի պատասխանը, որտեղ, վերլուծելով 

ամերիկյան փորձի դասերը, հանգում է այն եզրակացու-

թյան, թե այդպիսի «վերահսկողությունը սակավ է ծառա-

յում սոցիալական արդարության նպատակներին և, ընդ-

հակառակը, ձեռնտու է տնտեսապես ուժեղներին և 

նրանց, ովքեր քաղաքական կապեր ունեն» և որ «գնային 

վերահսկողությունը կոշտ և ոչ արդյունավետ գործիք է 

այնպիսի լայնամասշտաբ տնտեսական նպատակների հա-

մար, ինչպիսիք են պայքարը մոնոպոլիզմի և ինֆլյացիայի 

դեմ»։ 

Եզրակացությունները փաստարկվում են համապա-

տասխան հիմնավորումներով, որոնց համար արժեքայ-

նության չափանիշներ են ընտրվել մոնետարիզմի տնտե-

սական հատկանիշները։ Սակայն վերջիններս հարաբե-

րական իմաստ ունեն նույնիսկ ամերիկյան իրականու-

թյան համար։ Պատահական չէ, որ XX դարի արևմտյան 

հասարակագիտական մտքի հայտնի ներկայացուցիչ Շլե-

զինգերը, ցույց տալով, որ ԱՄՆ-ի ամբողջ պատմության 

ընթացքում պետությունը մի անգամ չէ, որ ակտիվորեն 

միջամտել է տնտեսությանը, կատարում է տրամագծորեն 

հակառակ այն եզրակացությունը, թե բիզնեսը պետու-

թյան վերահսկողությունից ազատել՝ նշանակում է պետու-

թյանը փաթաթել բիզնեսի կամքը։ 
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Այն ընդհանրացումները, որոնք արվում են տնտե-

սական էվոլյուցիայի բարձր մակարդակների համար, ոչ 

միշտ են ճշմարիտ ստորինների համար։ Տեսական եզրա-

հանգումները կառուցվում են որոշակի պատմական, սո-

ցիալական, հոգեբանական տարրերի հիմքի վրա։ Տվյալ 

սխեման այլ իրադրության մեջ կարող է ունենալ հակա-

ռակ հետևանքներ։ Ի վերջո, այն հայեցությունը, թե գների 

պետական կարգավորումը կարող է առաջ բերել սոցիա-

լական անարդարություն, մոնոպոլիզմ կամ ինֆլյացիա, 

մի՞թե չկարգավորվող գների, ամբողջատիրությունից նոր 

ազատված համակարգի, չաշխատող արտադրության և 

այդ երևույթները բացառող դաշտի բացակայության 

պայմանները տեղիք չեն տալիս նույն երևույթներին։ Այս 

պայմաններում «դժոխքի ճանապարհը» պարզապես 

կզրկվի «բարօրության նկատառումներից»։ Հեռուստա-

տեսային հաղորդումներից մեկի ժամանակ գների հար-

ցով զբաղվող մի այր, առանց հիմնավորումների, անընդ-

հատ կրկնում էր, թե «գները պետք է ազատ լինեն»։ 

Ակամայից հիշում ես այն գերմանական բարոնին, որը 

կիրք ուներ խոսելու ֆրանսերեն, թեև այդ լեզուն շատ 

վատ գիտեր։ Եվ երբ դիտողություն են անում, որ նրան 

դժվար է հասկանալ, անփոփոխ պատասխանում էր. «Ես 

ինքս ինձ գերազանց եմ հասկանում»։ 

Հաճախ տնտեսագետ են համարում յուրաքանչյու-

րին, ով դատողություններ է անում տնտեսության մասին։ 

Հայտնի տնտեսագետ Շումպետերը գրում է. «Մեր գի-

տության ինչ բնագավառ էլ որ վերցնենք, լինի դա ընդ-

հանուր տեսություն, փող, ցիկլեր, բարեկեցության էկոնո-

միկա, միջազգային առևտուր, տրանսպորտ և այլն, 

կհայտնաբերեք բազմաթիվ անպատասխանատու կեղծ 

փիլիսոփայական խոսակցություններ, դատարկախոսու-

թյուններ։ Հենց դրանում է մեր թերարժեքությունը։ Բայց, 

դիմեք հեղինակություններին, կհայտնաբերեք, որ նրանք 
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միմյանց հետ ոչ պակաս չափով են համաձայն, քան գի-

տելիքների ուզած այլ բնագավառի հեղինակավոր գիտ-

նականները։ Եվ կոմպետենտության ընդհանուր մակար-

դակով ավելի բարձր երկրում՝ Անգլիայում, գործի էու-

թյան նկատմամբ առկա է ավելի մեծ համաձայնություն և 

շատ քիչ տեղ՝ տարբեր դպրոցների և մասնագետների 

համար։ Չնայած տնտեսական գիտության «մեծ ճգնա-

ժամի» վերաբերյալ խոսակցություններին..., չնայած այն 

բանին, որ ի հայտ են գալիս նոր «դպրոցներ», և նոր 

մարգարեներ ամրացնում են իրենց համբավը, այդ բոլո-

րը շատ աննշան են ազդում գիտության մեջ լուրջ աշխա-

տանքի համար։ Կոմպետենտ տնտեսագետները պակաս 

տարակարծիք են, քան կուսակցություններն ու դասակար-

գերը։ Ավելին, որքան կոմպետենտ են տնտեսագետները, 

այնքան գործի էության հարցում նրանք իրար հետ քիչ են 

տարակարծիք, լինեն դրանք մեթոդներ, թե արդյունքներ»։  

Սակայն մեր երկիրն Անգլիան չէ, և այստեղ նույնիսկ 

պրոֆեսիոնալների շրջանում ավելի շատ խոսքը գնում է 

անհամաձայնության մասին՝ թե գործի էության և թե 

մեթոդների ու արդյունքների առումով։ 

Առաջին անհրաժեշտության ապրանքների նկատ-

մամբ չկարգավորվող գները՝ չկարգավորվող աշխատա-

վարձի, «անվճար եկամուտների» շրջանակների սահմա-

նափակման և աննշան ինդեքսացիայի պայմաններում, 

պետք է հանգեցնեին ագատ գների և եկամուտների 

ճեղքվածքի մեծացմանը։ Վերջինս հատկապես մեծացավ 

դրամական ռեֆորմից հետո, երբ հասարակության խնա-

յողությունները հավասարվեցին զրոյի։ Դա արդեն որոշա-

կի ժեստ էր, այն ենթաիմաստով, թե բնակչությունն ինքը 

պիտի հոգա իր սոցիալական պաշտպանվածության հա-

մար։ Ես այն կարծիքին չեմ, թե ինդեքսավորումը կարող 

է լուծել բոլոր հարցերը։ Տեսությունից հայտնի է, որ 

«ինֆլյացիոն հոգեբանության» պայմաններում ուժեղանում 
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է ճնշումը գների վրա, և ինֆլյացիան սկսում է «ինքն 

իրեն կերակրել»։ Տրամաբանորեն հնարավոր է այն 

պնդումը, թե փողն իր արժեքը պահպանել է անփոփոխ 

ձևով, իսկ մնացած ամեն ինչը թանկացել է։ Սովորաբար, 

եթե որոշակի ժամանակամիջոցում մի ապրանքի արժեքը 

մնում է նույնը, իսկ մնացած բոլորինը փոխվում, ապա 

այդ երևույթի բացատրությունն անհրաժեշտ է փնտրել ոչ 

թե «մնացած բոլոր», այլ այդ մի ապրանքի պահանջարկի 

և առաջարկի պայմաններում։ Նույն ձևով է կատարվում, 

եթե փողի գինը փոփոխվում է մնացած բոլորի համե-

մատությամբ։ Հետևապես, եզրակացնում է Պոլ Հեյնեն, 

«ավելի հեշտ է հիմնարար կապ տեսնել փողի և ինֆլյա-

ցիայի միջև, եթե մտածենք այն բանի մասին, որ ինֆլյա-

ցիան փողի բացակայության պայմաններում պարզապես 

կարող է բացակայել»
201

։ Այս իմաստով դրամի կարծեց-

յալ կայունությունը կապված է ոչ այնքան այդ կայունու-

թյունն ապահովող տնտեսական հիմքերի գոյության հետ, 

որքան դրամի բացակայության, այսինքն՝ նրա առաջարկի 

բացակայության հետ։ Դրամական առաջարկի կարողու-

թյունն ի վերջո պայմանավորված է տնտեսական կարո-

ղությամբ, թեև դրամական առաջարկն իր հերթին ազ-

դակ է հանդիսանում տնտեսական աճի համար։ Բայց և 

փաստ է, որ դրամական առաջարկի ներքին տարածու-

թյունները սահմանափակ են հանրապետության համար։ 

Այդ մասին են վկայում աշխատավարձի՝ օդից սահման-

ված դրույքաչափերը, հանրապետության որոշ շրջաննե-

րում դրամի լիարժեք շրջանառության բացակայությունը, 

դրամական առաջարկի պակասի մի զգալի մասի լրա-

ցումը դրսից ներմուծվող դրամական ռեսուրսների հաշվին, 

ամիսներով ձգձգվող աշխատավարձերի վճարումները և 

այլն։ Հետևապես, դրամի կայունությունն ավելի շուտ 

որոշակի մանիպուլյացիայի արդյունք է, ինչը հաճախ է 
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կիրառվում տնտեսական քաղաքականության մեջ, քան 

իրական ազդակների հետևանք։  

Հայտնի է Ադամ Սմիթի բազմիցս կրկնված այն 

դրույթը, թե համագործակցությունը հասարակության և 

քաղաքականության գոյության հիմքն է։ Սեփական շա-

հերի, ի վերջո, նաև հասարակական շահերի բավարա-

րումը խարսխված է այն սկզբունքի վրա, որը ենթադրում 

է «տուր ինձ այն ամենն, ինչ ինձ է անհրաժեշտ, և դու 

կստանաս այն ամենն, ինչ քեզ է անհրաժեշտ»
202

։ Իսկ 

երբ մարդիկ գալիս են այն եզրակացության, որ իրենց 

խաբում են, նրանք արագ դեն են շպրտում այն խոչըն-

դոտող էթիկական նորմերը և մյուսների նկատմամբ վար-

վում են այնպես, ինչպես որ, իրենց կարծիքով, վերաբեր-

վում են իրենց։ Եվ երբ «ինֆլյացիայի կասկածելի կորուստ-

ներին ավելանում է հարստության իրական վերաբաշ-

խումը, անարդարության համընդհանուր զգացողությունը 

կարող է աճել մինչև կրիտիկական մակարդակի»։ Ինչ 

խոսք, շուկայական տնտեսաձևը պետք է փոխի անհատի 

տեղը, նրա ու հասարակության բարոյական նորմերի ու 

կապերի հարաբերակցությունը։ Վտանգավորն այն է, որ 

դա արվում է մի հսկայական զանգվածի քաղաքացիա-

կան պահվածքի ինքնաքայքայման միջոցով։ 

Ի՞նչ սկզբունքի վրա է կառուցված մեր հասարա-

կության գոյությունը։ Հաճախ արևմտյան հասարակարգն 

անվանում են դրամական տոտալիտարիզմի հասարա-

կարգ։ Տնտեսագետներից մեկը ժամանակակից կապի-

տալիզմը անվանել է դեբեիտիզմ, այսինքն՝ մի համա-

կարգ, որի շարժիչ ուժը դարձել են պարտքերը, արվում 

են նոր պարտքեր, որպեսզի փակեն հները և այդպես 

ամբողջ կյանքում։ Գուցե այս բնորոշումը մեզ ավելի է 

սազում։ 
1996 
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2. 

Հայտնի է, այսպես կոչված, Էնգելի օրենքը, որն ար-

տացոլում է բնակչության ծախսերի կառուցվածքի կախ-

վածությունը եկամուտների մակարդակից։ Խոսքը տվյալ 

դեպքում սպառողական ծախսի միջին կառուցվածքի, 

եկամուտների նույն մակարդակի պայմաններում սպառո-

ղական կառուցվածքի տարբերությունների մասին չէ։ Ոչ 

էլ այն մասին, որ եկամուտների աճի հետ առաջին ան-

հրաժեշտության առարկաների նկատմամբ ծախսի բա-

ժինը նվազում է, իսկ ճոխության ապրանքների վրա 

ծախսումների բաժինը՝ մեծանում։ Այսօր դրանք հնչում 

են որպես դատարկ ֆրազներ, երբ նույնիսկ գոյությունը 

պահելու սպառողական մեկ-երկու ապրանքի նկատմամբ 

եկամուտների հարաբերակցությունը դրսևորում է բացա-

սական կախվածություն։ Տեղին է բերել մի դեպք պատ-

մությունից։ Կեսարը իշխանության գլուխ անցնելուց հե-

տո բարձրացնում է սպիտակեղենի գները։ Հռոմեացինե-

րը հավաքվում են՝ ի նշան բողոքի։ Կայսրը խոստանում է 

հետագայում այդ ապրանքների գները չբարձրացնել, ըն-

դունելով, որ դրանք առաջին անհրաժեշտության ապ-

րանք են։ Սակայն որոշ ժամանակ անց, կապված բամ-

բակի ներմուծման դժվարությունների հետ, սպիտակեղենը 

խիստ պակասում է, և գները նորից են բարձրանում։ Գա-

զազած բնակչությունը նորից է լցվում հրապարակ: 

«Ճիշտ է, սիրելի ժողովուրդ, ես խոստացել եմ,– դիմում է 

կայսրը,–բայց այդ ապրանքները վաղուց արդեն դադարել 

են առաջին անհրաժեշտություն լինելուց»։ Մնում է ճշտել, 

թե որ ապրանքները մեզ համար կարելի է համարել առա-

ջին անհրաժեշտության։ 

Ինչ խոսք, Հայաստանի տնտեսության առկա նկա-

րագիրը մի զգալի մասով էլ պայմանավորված է տրանս-
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պորտային շրջափակումների, աղետի գոտու, պատերազ-

մական կացության և այլ գործոններով։ Սակայն, Յու.Սու-

վարյանի կարծիքով, շատ բան էլ հարկ է փնտրել հանրա-

պետության սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության 

ակունքներում։ 

Հետևաբար, շուկայական տնտեսությունը ճգնաժամը 

հաղթահարելու միջոց դիտելը վիճակից դուրս գալու 

լավագույն տարբերակը չէր։ 

Եթե չկա «անտեսանելի ձեռքի»՝ իբրև կարգավորիչի, 

համապատասխան նախադրյալների առկայությունը, պետք 

է գործի որոշակի համակարգված պետական քաղաքա-

կանությունը, ինչը հազիվ թե կարելի է տեսնել վարվող 

տնտեսական քաղաքականության մեջ։ Սկզբում խոսք էր 

գնում շուկայական հարաբերություններին աստիճանական 

անցման մասին, հետո՝ թե դրանք չպետք է կարգավոր-

վեն, այժմ նորից ոչ թե ասվում, այլ քրթմնջոցներ են լսվում 

կարգավորման մասին, հետագայում անհայտ է, թե ինչ 

կասվի։ Նման մոտեցումն ուղիղ գծով իր անդրադարձը 

պիտի ունենար բնակչության կենսամակարդակի վրա։ 

Գների աճի և բնակչության եկամուտների սահմանների 

որևէ բաժանում չկա։ Սա հետևանք է այն հակասության, 

որն առկա էր հանրապետության տնտեսության բաց 

բնույթի և շուկայի տարողության միջև. «Հանրապետու-

թյան շուկայի աշխարհագրական տարողությունը խիստ 

մեծ է նրա տարածքից և, ըստ էության, ընդգրկում է 

նախկին միության անծայրածիր տարածությունները։ Սա 

դժվար կառավարելի է դարձնում ներքին շուկան, դրա 

ապրանքային ապահովվածությունը, ինչպես նաև գնային 

քաղաքականությունը։ Այս առումով առանձնահատուկ 

նշանակություն են ստանում ներքին շուկայի կարգավոր-

ման հնարավոր և խիստ անհրաժեշտ միջոցառումները, 
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որոնք փաստորեն չեն իրագործվում, թե ինչու հաճախ 

դեֆիցիտային են դառնում արտադրանքի այնպիսի տե-

սակներ, որոնք արտադրվում են հանրապետությունում»
203

։ 

Տնտեսական զարգացման արևմտյան տարբեր մո-

դելների նկատմամբ վերջին տարիների մեծ հետաքրքրու-

թյունը ինքնանպատակ չէ, այլ հանգամանք, որը պայմա-

նավորում է նոր տնտեսական համակարգի լինելիությու-

նը։ Այդ բանավեճը, ինչպես և ամեն մի բանավեճ ընդ-

հանրապես, ունի ուսանելի և դրական լիցք, սակայն իր 

մեջ պարունակում է նաև վտանգ։ Ամերիկյան տնտեսա-

գետ Դոլանի կարծիքով վտանգն այն է, որ ուրիշի հաջո-

ղությունների վրա սովորելու փորձերը կարող են հան-

գեցնել ուրիշի սխալների կրկնությանը։ Դիտարկենք, 

օրինակ, ԱՄՆ-ում 5-10 տոկոս գների կարգավորման 

գործում պետության միջամտությունը։ Այդ փորձի կիրա-

ռումը նա դիտում է որպես պարզունակ։ Բոլոր նրանք, 

ովքեր գնային վերահսկողությունը համարում են տնտե-

սական քաղաքականության թերությունը և ոչ թե առա-

վելությունը, գտնում են, որ վերահսկողությունը չի ծառա-

յում սոցիալական արդարության նպատակներին և որ 

այն ձեռնտու է քաղաքական կապեր ունեցողներին և 

տնտեսապես ուժեղներին։ Մյուս կողմից՝ նման միջամտու-

թյունը մոնոպոլիզմի և ինֆլյացիայի դեմ պայքարում ար-

դյունավետ միջոցառում չէ։ Սակայն հասարակական այն 

աստիճանում, ուր գտնվում ենք, վերահսկողության բա-

ցակայությունը ոչ թե վերացնում, այլ պարզապես պատ-

ճառ է հանդիսանում դրանց առաջացման և խորացման 

համար։ Մրցակցության վրա հիմնված իդեալական մոդելի 

և իրականության մեջ ընկած է մի հսկայական տիրույթ, 

հասարակական կյանքի մի փուլ, որը, եթե չկարգավորվի, 

անխուսափելի կդառնա սոցիալական հարաբերություն-
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ների քաոսը։ Ի վերջո, ինչպես ցույց է տալիս այլ երկրների 

տնտեսական պատմությունը, «շոկային թերապիայի» 

ուղին բոլորովին էլ չի բացառում մի շարք ոլորտներում 

գնագոյացման վերահսկողությունը։ Հետպատերազմյան 

ԳՖՀ-ում, օրինակ, պետությունը էլեկտրաէներգիայի նկատ-

մամբ վերահսկողությունը պահպանել է մինչև 1953թ., 

քարածխի և թանկարժեք մետաղների նկատմամբ՝ մինչև 

1954թ., իսկ ջրի և գազի նկատմամբ մինչև 1959 թվա-

կանը։ Հատուկ պետական կարգավորման ոլորտ էր մնում 

գյուղատնտեսական արդյունքների նկատմամբ գները։ 

Կառավարությունը վարում էր բնակարանային շինարա-

րության խրախուսման հատուկ քաղաքականություն։ 

Ճապոնիայում անցումը ազատ գնագոյացման զուգակցվեց 

հակաինֆլյացիոն մի շարք կոշտ միջոցառումների իրա-

կանացմամբ (պետական բյուջեի դեֆիցիտի վերացում, 

վնասով աշխատող ձեռնարկությունների սուբսիդիաների 

դադարեցում, վարկի պայմանների խստացում, դրամական 

հաշիվների մի մասի սառեցում և այլն)։ Այսպիսի օրինակ-

ները շատ են, չխոսելով արդեն շուկայական տնտեսու-

թյանն աստիճանաբար անցնելու տարբերակների մասին։ 

Եվ բոլորովին էլ պատահական չէ մասնագետների այն 

հետևությունը, որ «շոկային թերապիայի» միջոցառումնե-

րի հետևանքով տնտեսությունը վերջնականապես ձեռք է 

բերում մի յուրատեսակ երկոլորտ բնույթ՝ պետական քայ-

քայված տնտեսության ձևով և երկրորդ՝ որպես սպեկուլ-

յատիվ բնույթի շուկայական տնտեսություն։ Իսկ այս 

պայմաններում արդեն բնակչության սոցիալական պաշտ-

պանվածության հարցը օրակարգից դուրս է գալիս։ 

1993 
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3. 

Հրապարակված ուսումնասիրություններում մեկնու-

թյուններ են տրվում հին ու նոր ժամանակների տնտեսա-

կան ու սոցիալական ուսմունքների դրույթներին։ Նկա-

տենք, որ հասարակության եկամուտների բաշխման դա-

սական մոդելը ձևավորվել է դասական տնտեսագետնե-

րի աշխատություններում, որպես բաշխման շուկայական 

մոդել, որում եկամուտները՝ աշխատավարձը, շահույթը, 

տոկոսը և ռենտան ներկայացնում են որպես սոցիալա-

կան տարբեր շերտերի սեփականությունը հանդիսացող 

ռեսուրսների դիմաց ստացվող եկամուտներ։ Սա, ըստ 

էության, հարցի դրվածքի առումով դարձավ այն մեթոդո-

լոգիական սկզբունքը, որը ժառանգեցին հետագա տնտե-

սագիտական մտքի շատ դպրոցներ։ Անհրաժեշտություն 

չեմ տեսնում անդրադառնալ վերջիններիս մոտեցումնե-

րում եկամուտների տարբեր աղբյուրների ու ձևերի հա-

րաբերակցության վերաբերյալ խնդրի պատմությանը։ 

Նկատեմ միայն, որ դա եղել է հասարակության առաջ-

ընթացին զուգահեռ եկամուտներով պայմանավորված 

մարդու սոցիալական կեցության արտացոլումը՝ աշխա-

տավարձի նվազագույն մակարդակ, ապրելակերպ, կյան-

քի ոճ, կենսամակարդակ, կյանքի որակ և այլ հասկացու-

թյուններում։ Դրանք՝ հասարակության այլևայլ շրջան-

ներում ունեցել են տարբեր խորություն, բայց հատկապես 

90-ական թվականներին անցման շրջանում գտնվող 

երկրների համար, երբ աշխատանքային եկամուտները 

դադարել էին բնակչության գոյության հիմնական աղ-

բյուր լինելուց «բարիքների բաշխումը, ըստ ռեսուրսների 

օգտագործման արդյունավետության» սկզբունքի դադա-

րել էր գործելուց։ Ինչպես նկատում է Ս.Կարապետյանը, 

բաշխման գործընթացները ստացել էին «խճանկարային 

տեսք», երբ բնակչության դրամական եկամուտների ընդ-
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հանուր ծավալում աշխատանքային եկամուտների տեսա-

կարար կշիռը նվազել է երեք անգամ, ըստ էության վե-

րածվելով կենսապայմաններ ապահովող օժանդակ մի-

ջոցի
204

։ Հարկ է նկատել, որ բաշխման հարաբերություն-

ների նոր համակարգի լինելիությունը նախապես ենթարկ-

ված էր դժվարությունների՝ հանրապետության տնտեսու-

թյունը գտնվում էր նոր համակարգի ձևավորման սկզբում, 

որին բնորոշ էին տարերայնությունն ու ներքին հակասու-

թյունները, իսկ եկամուտների անհավասարաչափ բաշխումն 

ու կենսամակարդակի կտրուկ անկումը նրա ուղեկիցը։ 

Գ.Ղարիբյանն անհավասարության երևույթն ընդհան-

րապես կապում է տնտեսության կառուցվածքի, տնտե-

սական աճի, տեխնոլոգիական առաջընթացի, մասնա-

վորեցման, մասնավոր հատվածի բաժնի, գործազրկու-

թյան, ինֆլյացիայի, պետական ծախսումների չափի, 

բնակչության տարիքային կազմի (տնտեսական ակտիվ 

բնակչության բաժինը), մարդկային կապիտալի մակար-

դակի, աշխատուժի շարժի ազատության, սոցիալական 

քաղաքականության, ստվերային տնտեսության չափերի, 

եկամուտների բաշխման և վերաբաշխման պետական 

քաղաքականության բնույթի, սոցիալական անհավասա-

րության նկատմամբ հասարակության վերաբերմունքի 

հետ ունեցած պատճառակցության մեջ
205

։ Հեղինակները 

մի այդպիսի շարք են ուրվագծում նաև Հայաստանի հա-

մար. 1988 թվականի աղետալի երկրաշարժը, տնտեսական 

շրջափակումը և ղարաբաղյան պատերազմը, տնտեսա-

կան անկումը և գործազրկությունը, սեփականաշնորհման 

ոչ արդյունավետ գործընթացը, գների և արտաքին առևտրի 

ազատականացումը, ոչ կատարյալ մրցակցությունը, 

ստվերային տնտեսության մեծ չափերը, եկամուտների 

բևեռացումները և այլն, և այլն
206

։ Թերևս, պատճառների 

վերը նշված չափերի մեջ էլ փնտրվում է սոցիալական 
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արդարության որոնումների ուղղությունը։ Ինչպես նկա-

տում են Ա.Մարկոսյանն ու Ն.Գեղամյանը, գլխավորը՝ պե-

տական ու անվճար (խորհրդային) սոցիալական ծառա-

յությունների համակարգերը վերացել էին, իսկ նոր հա-

մակարգի ստեղծման պայմանները չէին ստեղծվել։ Հա-

յաստանի բոլոր կառավարություններն ամբողջ անցման 

շրջանում վարել են նպատակամղված քաղաքականու-

թյուն, որպեսզի պետությունը «հեռանա» տնտեսությու-

նից և սոցիալական ոլորտի խնդիրների լուծումից։ Թեև 

բոլոր ծրագրերում շեշտվել է վերջիններիս լուծման ան-

հրաժեշտությունը, այնուամենայնիվ խզվածությունն առ-

կա էր այդ ուղղությամբ իրական քայլերի և սպասվող 

արդյունավետության միջև
207

։ Այս հարթության վրա էլ 

շարունակվում են «պետք է», «կարևորագույն խնդիր է 

մնում», «առաջնային խնդիրներից է», «անհրաժեշտ է 

մշակել», «անհրաժեշտ է փոխել», «ուշադրության արժա-

նի է» և բազմաթիվ այդ կարգի հարցադրումների շրջա-

նակը։ Այս իմաստով Գ.Ղարիբյանն ու Ա.Հակոբյանը բոլոր 

սոցիալական պետության մոդելն ընդունած երկրների հա-

մար գծագրում են գործառույթների հետևյալ քարտեզը. 

 հասարակության ազգային անվտանգության, սո-

ցիալական զարգացման և սոցիալական ռազմավարա-

կան քաղաքականության հայեցակարգի մշակում, 

 սոցիալական ծրագրերի գերակայությունների որո-

շումը, 

 սոցիալական կառավարման համակարգի ստեղ-

ծում երկրի և տարածքային կտրվածքով, 

 հասարակության զարգացումը խթանող, եկա-

մուտների, ռեսուրսների և ծառայությունների բաշխման 

իրավահավասարությունն ապահովող պայմանների ստեղ-

ծում, 
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 սոցիալական կառավարման համակարգում վերա-

բաշխողական ճկուն մոդելի կիրառում, 

 աղքատության վերացում և զբաղվածության 

ապահովում
208

 և այլն։ 

Բերված սկզբունքների իրականացման հնարավո-

րությունները կառուցված են տեսական նախադրույթների 

վրա, որոնք իրենց կոնկրետ արտահայտությունների մեջ 

վավերացում պիտի գտնեին բազմաթիվ հակասություն-

ներում։ Հենց այդ վերջին առումով Համաշխարհային 

բանկը «Արդարություն և զարգացում» զեկույցում զգու-

շացնում է, որ «Տնտեսական անհավասարության բարձր 

մակարդակի ժամանակ, սովորաբար տնտեսական ինս-

տիտուտները և սոցիալական պայմանները շարունակա-

բար գործում են առավել ազդեցիկ խմբերի շահերին։ 

Այդպիսի անարդարացի ինստիտուտները ընդունակ են 

բերելու տնտեսական կորուստների...։ Հասարակական 

ծառայությունների բաշխման ժամանակ նախապատվու-

թյունները վերապահվում են հարուստներին, իսկ բնակ-

չության միջին և չունևոր խավերի տաղանդները մնում 

են չպահանջված։ Այդ ժամանակ հասարակությունն ամ-

բողջությամբ դառնում է պակաս արդյունավետ, և բաց 

են թողնվում նորացումների և ներդրումների համար 

հնարավորությունները»
209

։ 

Մի այլ հետազոտական խմբի (նորից Գ.Ղարիբյանի 

ղեկավարությամբ) ուսումնասիրությունների արդյունք-

ներն ամփոփվել են «Կապիտալի նախասկզբնական կու-

տակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման 

առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնա-

խնդիրները Հայաստանի Հանրապետության անցումային 

տնտեսությունում» աշխատության մեջ։ 

Հեղինակները հետադարձ հայացքով գնահատում 

են ՀՀ-ում շուկայական տնտեսաձևի գործընթացում տեղ 
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գտած բացթողումները և XVI-XVII դարերի կապիտալի 

նախասկզբնական կուտակման ուղեգծերի վրա էլ ներ-

կայացնում 90-ականների նմանություններն ու տարբերու-

թյունները, դրանցով պայմանավորելով արդի տնտեսական 

հակասությունները։ Տնտեսագետն իրավացիորեն այդ 

ամբողջ գործընթացը բնութագրում է որպես «աննախա-

դեպ ունեզրկման» գործընթաց, իսկ սեփականաշնորհ-

ման վաուչերային ձևը՝ արկածախնդրություն, որը ոչ 

միայն ի վիճակի չեղավ կայացնելու փոքր ու միջին ձեռ-

նարկատիրություն, այլև «բնակչությանը զրկեց իր օրի-

նական եկամուտներից», ծայր տվեց եկամուտների խիստ 

բևեռացման, տնտեսական անկման և զանգվածային 

գործազրկության ու արտագաղթի։ Փակվեցին հարյուրա-

վոր գործարաններ, որոնք կազմում էին մեր «ընդհանուր 

կուլտուրայի և ժողովրդական էթիկայի» կարևոր բաղկա-

ցուցիչը և վերածվեցին պահեստների։ Ոչ միայն փլուզվեց 

զորանոցային սոցիալիզմը, այլ նաև նեոդասական կա-

պիտալիզմի նախագիծը
210

։ 

Միջազգային վալյուտային հիմնադրամը համաշ-

խարհային սոցիալ-տնտեսական վիճակի վերաբերյալ զե-

կուցագրերից մեկում նշում է, որ. «Հետկոմունիստական 

տրանսֆորմացիայի գլխավոր դասը որոշակիորեն կայա-

նում է նրանում, որ պետական հաստատությունները կրի-

տիկական կարևորություն ունեն։ Շուկան առանց ուժեղ 

պետության բերում է անպատասխանատու պետական 

իշխանության փոխարինմանը տնտեսական և սոցիալա-

կան անկմանը տանող չկարգավորվող մասնավոր հարս-

տացմանը»։ Իսկ, ինչպես լրացնում է Համաշխարհային 

բանկը, «Տնտեսական անհավասարության բարձր մա-

կարդակի ժամանակ, սովորաբար, տնտեսական հաստա-

տությունները և սոցիալական պայմանները գործում են 
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իշխող խմբերի շահերին»
211

։ Չեմ ուզում անդրադառնալ 

վերը նշված ֆինանսական կազմակերպությունների պահ-

վածքին, որոնք ժամանակ առաջ ուլտրալիբերալիզմի 

դիրքերից ռեֆորմներ էին պարտադրում այդ երկրներին, 

թերևս գուշակելով այն փակուղին, որին պիտի բախվեր 

այդ առաքելության գաղափարը։  

Ինչպես նկատել է Ֆրանց Գրիլպարցերը՝ ամեն մի 

մոլորություն անցնում է երեք աստիճաններ, առաջինում՝ 

այն կյանքի է կոչվում, երկրորդում՝ այն չեն ուզում ըն-

դունել, երրորդում՝ նրանից հնարավոր չէ ազատվել։ Մեզ 

մոտ շուկայի կարգավորիչ դերի վերաբերյալ հենց այդպես 

էլ ստացվել է։ Մինչդեռ, ինչպես նկատում է Օ.Բոգոմոլո-

վը, համաշխարհային փորձը այլ օրինաչափություն է 

գծում ստեղծված եկամտի վերաբաշխման մեջ պետության 

դերի մասնակցության աճի վերաբերյալ։ Անցած հարյու-

րամյակի ընթացքում ՀՆԱ-ի վերաբաշխման մեջ զարգա-

ցած երկրների մեծ մասում պետական բյուջեի բաժինը 

աճել է 10-20 տոկոսից մինչև 50 տոկոս և ավելի։ Դա 

ամենից առաջ արտահայտվում է կրթության, առողջա-

պահության, գիտության, թոշակների և այլ սոցիալական 

տրանսֆերտների ուղղությամբ պետական ծախսերի 

աճով
212

։ Այս իմաստով համաշխարհային տնտեսական 

գործընթացների կարգավորիչ լծակների առումով աճում 

է պետության կշռույթը։ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր 

Ժոզեֆ Ստիգլիցն արձանագրում է ակադեմիական գիտու-

թյան անկարողությունն ու կապիտալիզմի ամերիկյան մո-

դելի հիմնարար պակասությունները
213

։ Իսկ նույնիսկ ամե-

նաազատամտական հրատարակությունները նշելով «շու-

կայական ֆունդամենտալիզմի» տեսության թերություն-

ները, արտահայտվում են «նոր տնտեսական հիբրիդի» 

ձևավորման մասին ի դեմս «պետական կապիտալիզմի»։ 

Հարցերի այս դրվածքի մեջ էլ Գ.Ղարիբյանի հետազոտա-
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կան խումբը որոշակի կոնկրետ վերլուծական նկարագրի 

արդյունքում, հանրապետության տնտեսության սոցիա-

լականացման ուղղությամբ կարծիքներ է առաջադրում 

բաշխման ու վերաբաշխման հարաբերությունների՝ 

հարստության ու եկամուտների բևեռացման, աղքատու-

թյան ու արտագաղթի կրճատման և այլ հարցերի վերա-

բերյալ
214

։ 
 

*  * 

* 
 

Սոցիալական պետության մոդելը միշտ ասոցաց-

վում է պետության գործունեության գաղափարի հետ։ 

Հատկապես 90-ական թվականներին, երբ հասարակու-

թյան պահվածքը դեռևս ենթակա էր պատեռնալիստական 

հոգեբանությանը, երբ, ինչպես ասում է Ռ.Գրինբերգը, 

սկզբում «հոգա հայրենիքի, հետո միայն քո մասին» եսա-

սիրական սկզբունքը փոխարինվեց ոչ պակաս «յուրա-

քանչյուրի եսասիրությունը՝ բարիք է ընդհանուրի հա-

մար» երեսպաշտությամբ, որն իր հիմքում ուներ որքան 

քիչ է պետական սեփականության բաժինը, որքան քիչ է 

պետության միջամտությունը տնտեսական գործընթաց-

ներին, այնքան տնտեսությունն արագ է զարգանում թե-

զը, պիտի արդարացում տար այն արտահայտությանը, 

թե «Պետության սխալները միշտ ավելի վատ են շուկայի 

սխալներից»
215

։ Սա որպես վերհուշ։ Ինչ վերաբերում է 

վերջին տասնամյակի իրերի ընթացքի վերլուծությանը, 

կապված Հայաստանի Հանրապետության բնակչության 

եկամուտների մակարդակի, շերտավորման և պետական 

կարգավորման առումներով, Ա.Թորոսյանին բերել է այն 

եզրակացության, որ տնային տնտեսությունների համա-

խառն եկամուտների կառուցվածքում տեղի ունեցած 

փոփոխությունները, մասնավորապես. դրամական եկա-

մուտների տեսակարար կշռի աճը, վկայում են հանրապե-
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տությունում շուկայական հարաբերությունների ձևավոր-

ման դրական արդյունքների մասին
216

։  

Անդրադառնալով հասարակության բևեռացման մի-

տումներին, կառավարության կողմից իրականացվող 

քաղաքականությանը, նա արձանագրում է դրական տե-

ղաշարժ, նշելով Լորենցի կորի ճկվածության մոտեցումը 

բնակչության եկամուտների բացարձակ հավասարության 

բաշխվածության գծին։ Ու, թեև ընդհանուր առմամբ, 

բնակչության եկամուտների կառուցվածքը դրսևորվում է 

զարգացած երկրներին բնորոշ սոցիալական ուղղվածու-

թյուն, «իրականում այն այդպիսին է միայն արտաքուստ». 

 Կապված ֆինանսական ճգնաժամի հետ բնակչու-

թյան դրամական եկամուտների կառուցվածքում աշխա-

տանքի վարձատրության բաժինը կրճատվել է հօգուտ 

սոցիալական տրանսֆերտների, որը զուգորդվել է հան-

րապետության ՀՆԱ-ի մեջ աշխատանքի վարձատրության 

առանց այն էլ ցածր բաժնի համապատասխան կրճատ-

մամբ, 

 դեռևս շարունակվում է ըստ գործունեության տե-

սակների աշխատավարձի խորը շերտավորումը, 

 աշխատավարձի մակարդակներում շարունակվում 

են տարածքային և գենդերային տարբերությունները, 

 շարունակվում է ճեղքվածքը սահմանված նվազա-

գույն աշխատավարձի և սպառողական զամբյուղի միջև 

և այլն։ 

Ա.Թորոսյանի աշխատության մեջ վերը նշված և այլ 

հարցերի վերլուծությունները կատարվում են վիճակա-

գրական նյութի միջոցով, հանրապետության տնտեսու-

թյան բարդ ու հակասական միտումների մեջ լուծումներ 

փնտրելով բիզնեսի ազատականացման, չհաշվառվող 

տնտեսության ծավալների կրճատման, աշխատանքային 

միգրացիայի պետական կարգավորման, կենսաթոշակային 



 187 

 

համակարգի բարեփոխումների և այլ առաջարկներում։ 

Իսկ անվիճելին այն է, որ այդ լուծումների համար պա-

հանջվում է պետության համալիր մասնակցությունը։ 
 

*  * 

* 
 

Հարկ է նկատել, որ այսպես ասած «սոցիալական 

պետության» տեսական մշակման հարցերը սկիզբ են 

առնում դեռևս XIX դարից՝ կապված գերմանական նոր 

պատմական դպրոցի առաջադրույթների հետ։ Վերջինս 

առանձնահատուկ ուշադրություն էր դարձնում սոցիալա-

կան քաղաքականությանը։ Նրա տեսաբանները ընդգրկված 

էին 1872թ. հիմնադրված «Սոցիալական քաղաքակա-

նության միության» մեջ։ Կաթեդեր-սոցիալիստները, ինչ-

պես նրանց անվանում էին, ընդգծելով կապիտալի և 

աշխատանքի միջև հակասության փաստը, առաջադրում 

էին ծրագրեր, որոնք նպատակ ունեին օրենսդրական մի-

ջոցներով ապահովելու մարդու տնտեսական, սոցիալա-

կան և քաղաքացիական պաշտպանվածությունը, ինչպես 

օրինակ, աշխատանքային օրվա երկարության կարգավո-

րում, աշխատանքային պաշտպանություն, բանվորների 

բնակարանային պայմանների բարելավում, դժբախտ 

պատահարներից և հիվանդություններից կյանքի ապա-

հովագրում և այլն։ Եվ այս իմաստով նոր պատմական 

դպրոցը նկատելիորեն պայմանավորել է հասարակության 

սոցիալական կատարելագործման հետագա ընթացքը։ 

Արդեն 1889թ., Գերմանիայում Բիսմարկի ժամա-

նակ, առաջին անգամ աշխարհում ի հայտ եկան առաջին 

պետական կենսաթոշակները։ Անգլիայում՝ շուրջ քսան 

տարի անց։ 

Նկատենք, որ XIX դարավերջի հայ շատ տեսաբան-

ներ պետության այդ քաղաքականությունը դիտում էին 

սոցիալական հարցի լուծման ամենառացիոնալ ուղին, 
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ինչը հնարավորություն կտա հասարակական կյանքում 

իրագործել «սոցիալական արդարության» և «սոցիալա-

կան հարմոնիայի» սկզբունքները։ 

Եթե «սոցիալական պետության» կառուցումը եվրո-

պական մի շարք երկրների համար դարձել է իրողություն, 

ապա շատերի համար՝ ստրատեգիական նպատակ։ ԳՖՀ-ի 

սահմանադրությունը երկիրը բնութագրում է որպես «սո-

ցիալական ֆեդերալ պետություն» և «սոցիալ-իրավա-

կան պետություն», ինչը ենթադրում է ազգային եկամտի 

սոցիալական արդարացի բաշխումը և քաղաքացիների 

իրավունքների պաշտպանությունը։ Սոցիալական կա-

րիքների համար բյուջեից կատարվող պետական ծախ-

սերը հասնում են 51 տոկոսի։ Նկատենք, որ բարձր են 

նաև եկամտահարկերը, հիվանդության ապահովագրա-

կան, կենսաթոշակային և գործազրկության նպատակով 

կատարվող վճարները։ 

Շվեդիայում համախառն ազգային արդյունքի 65 

տոկոսը ծախսվում է թոշակների, հասարակական վճար-

ների, նպաստների, ինչպես նաև կրթության, առողջապա-

հության և կենցաղային ծառայությունների վրա։ Շվեդա-

կան հասարակությունը զարգացած երկրների մեջ բնու-

թագրվում է սոցիալական հավասարության ամենա-

բարձր մակարդակով։ Այդ երկրի նախարարը բանվորից 

ավել աշխատավարձ է ստանում ընդամենը երկու անգամ։ 

Սահմանված և երաշխավորված երկու կենսաթոշակներ. 

«ժողովրդական»՝ ըստ տարիքի բոլոր քաղաքացիների 

համար և թոշակներ ըստ երկարամյա ծառայության (մինչև 

աշխատավարձի 80 տոկոսը)։ Գոյություն ունի նաև կեն-

սաթոշակային ֆոնդին անհատական, ինքնուրույն հատ-

կացումների հնարավորություն
217

։ 

Ասում են՝ ազգի բարեկեցության մասին դատում են 

կապված այն բանի հետ, թե ինչպես են ապրում ծերունի-

ները՝ այդպիսին են զարգացած երկրների սոցիալական 
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ապահովության համակարգի զարգացման պատմության 

դասերը
218

։ 

Կենսաթոշակային համակարգը երկրի սոցիալական 

քաղաքականության ամենակարևոր հատվածներից է, 

որը, կապված նոր տնտեսաձևին անցնելու հետ, նույնպես 

պիտի ենթարկվեր վերափոխությունների տրամաբանու-

թյանը։ Սակայն պատմական անցման շրջանը իր հակա-

սականությամբ այստեղ նույնպես դժվարացնում է այդ 

համակարգի լինելիությունը քանի որ, ինչպես նկատում է 

Գ.Հովհաննիսյանը, ի հայտ եկան «աշխատանքի՝ իրենց 

իրավունքն իրացնելու քաղաքացիների հնարավորու-

թյունների կրճատման միտումներ, արժեզրկման գործըն-

թացներ, սոցիալապես անապահով բնակչության (հատ-

կապես կենսաթոշակառուների և հաշմանդամների) թվա-

քանակի նշանակալի աճ, բյուջետային հատկացումների 

կրճատում և միաժամանակ սոցիալական ծրագրերում 

ձեռնարկությունների և քաղաքացիների սեփական միջոց-

ների ներդրման ոլորտների և հնարավորությունների 

ընդլայնում։ Նման իրավիճակում դժվար է սպասել, որ 

բնակչությունն ապագա կենսաթոշակի համար ետ կդնի 

նշանակալից գումարներ (ավելի շուտ, նա կծախսի նախ-

կին խնայողությունները, քան կստեղծի նորերը)»
219

։ 

Գրականության մեջ տարբերում են կենսաթոշակա-

յին ապահովության տարբեր համակարգեր։ Եթե հաշվի 

չառնենք առանձին երկրների որոշ նորամուծությունները 

կենսաթոշակային ապահովության համակարգում, ապա 

սոցիալական ապահովության պետական ծրագրերի քա-

ղաքականությունը երկրների մեծ մասի մոտ ելակետ 

ունի «համերաշխության» սկզբունքը։ Վերջինս արտա-

հայտվում է նրանում, որ ներկայումս աշխատող սերնդի 

կողմից կատարվող սոցիալական վճարները (հարկերը) 

ուղղվում են ներկայումս վճարվող թոշակները և նպաստ-

ները ծածկելու համար։ Հետագա սերունդը նույնը պիտի 
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կատարի այսօրվա աշխատող սերնդի նկատմամբ և 

այդպես շարունակ։ Իսկ «կուտակային» ապահովագրա-

կան սկզբունքը ենթադրում է ներկայումս աշխատող ան-

ձանց ապահովագրական վճարների կուտակումը ռեզեր-

վային ֆոնդում հենց իրենց ապագա թոշակների և 

նպաստների վճարման համար։ Սակայն, ինչպես նկատում 

է Ա.Ալավերդյանը, գոյություն ունի որոշակի անհամաչա-

փություն՝ կապված ապահովագրության ընթացիկ և 

ապագա պարտավորությունների արագընթաց աճի հետ, 

որի պատճառը բնակչության «ծերացումն է»։ Թերևս, 

դրանով էլ բացատրվում է շատ երկրներում անցումը 

«կուտակային» ապահովագրական համակարգին։ Վկա-

յակոչելով մի շարք երկրների փորձը, տնտեսագետը հան-

գամանորեն անդրադառնում է հանրապետության սոցիա-

լական վճարի հաշվարկման բազայի առանձնահատկու-

թյունների, սոցիալական վճարի (հարկի) դրույքաչափերի, 

սոցիալական վճարի մուտքերի մակարդակի հարցերին։ 

Ամեն մի հաստատություն իր լինելիության շրջանում արդեն 

ենթադրում է նրա հետագա զարգացումը։ Այս իմաստով 

Ա.Ալավերդյանի համար տեսանելի են սոցիալական 

օրենսդրության կատարելագործման ուղղությունները, 

որոնք հանգում են սոցիալական վճարների դրույքաչա-

փերի բարձրացմանը, սոցիալական վճարների հաշվարկ-

ման օբյեկտի ընդլայնմանը (բացի աշխատանքի վարձա-

տրությանն ուղղված և դրան հավասարեցված վճարում-

ներից սոցիալական վճարների հաշվարկման օբյեկտը 

կարելի է լրացնել բոլոր այն եկամտահարկերով, որոնցից 

գանձվում է եկամտահարկ՝ ինչպես դա կատարվում է 

Լատվիայում, կամ հաշվարկման օբյեկտի մեջ ներառել 

նաև շահաբաժինները ինչպես Ռուսաստանի Դաշնու-

թյունում), «արտոնյալ» պայմանների (պարզեցված հարկ 

վճարողների համար) վերացում՝ կամ բարձրացնելով 

սոցիալական վճարների չափը, կամ էլ այդ վճարները 
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հավաքագրել ընդհանուր սահմանված կարգով
220

։ 

Միջազգային փորձի ընդհանրացման արդյունքում 

Ա.Խաչատրյանը գտնում է, թե կենսաթոշակային տարիքի 

անձանց ֆինանսական շահերը և տնտեսական աճը լա-

վագույն ձևով ապահովվում են այն երկրներում, որոնցում 

միաժամանակ զարգանում են երեք կենսաթոշակային 

համակարգեր. 

 պետական պարտադիր բաշխման մակարդակը, 

որը ֆինանսավորվում է ընդհանուր հարկային հատկա-

ցումների հաշվին և ապահովում եկամուտների վերա-

բաշխում, 

 պարտադիր ոչ պետական կուտակային մակար-

դակ, որն ապահովում է խնայողությունները, և ավելի 

արդարացի ու կայուն է բաշխման համակարգի համեմա-

տությամբ, 

 կամավոր (լրացուցիչ) ոչ պետական կուտակային 

մակարդակը, որը սկզբունք ունենալով ինքնաֆինանսա-

վորումը, սոցիալական մեծ պաշտպանվածություն էր են-

թադրում նրանց համար, ովքեր շահագրգռված են 

դրանում։ 

Նշված համակարգերի «համակցությունը» կարող է 

պայմանավորված լինել տարբեր գործոնների ամբող-

ջությամբ
221

։  

Սոցիալական ապահովագրության համակարգը հան-

րապետությունում դեռևս իր ձևավորման սկզբում է։ Ինչ 

խոսք, այստեղ անհրաժեշտ է միջազգային փորձի հաշ-

վառում։ Հենրի Քիսինջերը մի անգամ Ջորջ Բուշին ասել 

է, թե «մեր բոլոր խորհրդատվությունները Ռուսաստանի 

համար կլինեն շատ ճիշտ, եթե նա չունենար իր սեփական 

պատմությունը»
222

։ Հետևապես՝ նաև ազգային առանձ-

նահատկությունների հաշվառում։ 
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Հարկային տնտեսագիտության 

հանգույցներում 

Ջեյմս Միլը նկատել է, թե գիտության բնորոշումը ոչ 

թե նախորդում, այլ հետևում է նրա ստեղծմանը, «Քաղա-

քային պարիսպի նման այն, որպես կանոն, կառուցվում է 

ոչ թե շենքերը շրջափակելու համար, որոնք պետք է 

կառուցվեն հետագայում, այլ այն բանի համար, որպեսզի 

ցանկապատեն արդեն գոյություն ունեցող ինչ-որ բան»
223

։ 

Ինչպես վկայում է գիտությունների պատմությունը, այս 

կամ այն առարկայի ուսումնասիրության սահմանների որո-

շարկումը հնարավոր է դառնում միայն նրա զարգացման 

որոշակի աստիճանում, երբ որոշ չափով ուրվագծվում են 

նրա բովանդակությունը և նպատակը կազմող երևույթ-

ների ու հասկացությունների համակարգը։ Ավելի ուշ 

արդեն տեղի է ունենում առարկայի ուսումնասիրության 

սահմանների ընդլայնում ու ճյուղավորում, ուսումնասի-

րության օբյեկտների առանձնացում որպես ընդհանուր 

առարկայի բաղկացուցիչ մասերի։ Այս իմաստով տնտե-

սագիտություն տերմինը ավելին՝ քան քաղաքատնտե-

սություն կամ էկոնոմիքս տերմինները, հստակորեն ցույց 

է տալիս ուսումնասիրության օբյեկտը որպես գիտության, 

որի նպատակը «տնտեսության ճանաչումն է, նրա բաղ-

կացուցիչների և դրանց միջև կապերի, ուսումնասիրու-

թյունը։ Բայց տնտեսությունն ինքը միատարր օբյեկտ-

ների մեխանիկական գումար չէ, այլ բաղադրիչների մի 

ամբողջություն, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր առանձ-

նահատկությունները, գործունեության իր ուղղություն-

ներով և օրինաչափություններով, որոնք պահանջում են 

մեկնաբանության իրենց տեսանկյունները։ Հետևապես, 

ինչպես նկատում է Բ.Եղիազարյանը, «տնտեսագիտու-

թյուն» միասնական գիտության կազմում օրինաչափ են 
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դառնում տարբեր մտավոր շառավիղների՝ տարբեր 

«տնտեսագիտությունների» առանձնացման նպատակա-

հարմարությունը և անհրաժեշտությունը
224

։ Որոշակի հե-

տաքրքրություն է ներկայացնում հեղինակի տնտեսագի-

տության դասակարգման ուրվագիծն ըստ տնտեսության 

ընդգրկումների՝ համաշխարհային (գլոբալ), միջազգային 

(արտաքին տարածաշրջանային), համերկրային (մակրո-

տնտեսական), ռեգիոնալ (վարչական, տարածքային) և ըն-

տանեկան տնտեսությունների ու ըստ գործունեության 

ուղղվածության՝ արտադրության, սոցիալական ոլորտի ու 

ծառայությունների, արտաքին տնտեսական գործու-

նեության, քաղաքական գործունեության, գիտության և 

նորամուծությունների, պաշտպանունակության, բնահ-

պահպանության, ֆինանսական գործունեության, կառա-

վարման և այլ ուղղությունների։ Եթե մի կողմից այս 

առանձնացված տնտեսագիտությունների համար ընդ-

հանրական են տեսական տնտեսագիտության ընդհան-

րական դրույթները, ապա մյուս կողմից՝ այդ տնտեսա-

գիտաթյուններից յուրաքանչյուրն ունի իր տեսական մա-

սը, այստեղից էլ տնտեսագետի կարծիքով «միասնական 

տեսական տնտեսագիտության գոյության նպատակա-

հարմարությունը, որը կամփոփի մոտեցումների այն 

ամեն ընդհանրականը, որը հիմք պետք է դառնա տնտե-

սության տարբեր ընդգրկումների և գործունեության 

տարբեր մասնագիտացումներ ներկայացնող տնտեսագի-

տություններում գործնական խնդիրների լուծումներ ստա-

նալու համար»։ Տնտեսական երևույթների իմացաբանա-

կան գործակիցների հայտնաբերման ժամանակ կարևոր 

տեղ հատկացնելով տեսական տնտեսագիտությանը, 

ընդգծվում է վերջինիս շրջանակների առումով վերը 

նշված ագրեգատիվ ուղղությունների ունեցած նշանա-

կությունը։ Տեսական տնտեսագիտության և ագրեգատիվ 
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տնտեսագիտությունների (ու նաև վերջինիս բաղադրիչ-

ների) հիերարխիայում փոխադարձ թափանցումների 

սահմանների և նրա կիրառական իրացվելիության հարցը 

բարդ խնդիր է ու թերևս վերաբերում է «գիտության մա-

սին գիտությանը»։ 

Բնականաբար, ագրեգատիվ տնտեսագիտություն-

ներից յուրաքանչյուրը բաղկացած է գումարելիների որո-

շակի ամբողջությունից, ինչպիսիք կարելի է բերել նաև 

«Հարկային տնտեսագիտության» իրավունքի օգտին։  

Բ.Եղիազարյանի կարծիքով տնտեսագիտությունը 

դեռևս չի տվել այն հարցերի պատասխանները թե «ո՞րն 

է հարկի տնտեսագիտական հիմքը, ինչ և ինչու պետք է 

հարկվի»։ Տնտեսագետի համար գիտական հետաքրքիր 

ասպարեզ են ներկայացնում վերոհիշյալ հարցերի պա-

տասախանների լուծումները հետևյալ դրույթների հիման 

վրա. 

«1. Մարդկային հասարակության անշեղ զարգացման 

պատմականորեն ապացուցված օրենքը ենթադրում է 

այդ զարգացումը մշտապես սնող աղբյուրի գոյությունը, 

որի բացահայտումը և նպատակամղված օգտագործումը 

կօժանդակի զարգացման ինտենսիվության կարգավոր-

մանը։ 

2. Ոչնչից ոչինչ չի ստեղծվում, և արդյունքը դրա 

ստեղծման համար ծախսված միջոցների միատեղումն է, 

և եթե դրանք արտահայտվեն արժեքային գնահատմամբ, 

ապա ասվածը կներկայացնի արժեքի պահպանման օրենքը 

(նյութի և էներգիայի պահպանման օրենքների ընդհան-

րացումը)։ Այն բացառում է ծախսածից ավելի ստանալու, 

հետևաբար և նոր արժեքներ ստեղծելու հաշվին հասա-

րակության զարգացման հնարավորությունը (այլ կերպ 

«հավերժական շարժիչ» գաղափարը)։ 

3. Գոյատևման ու զարգացման պայմանը սպառման 
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անընդհատությունն է, ուստի և սպառվածի (այդ թվում 

նաև միջոցների) անընդհատ վերարտադրությունն է։ Սպառ-

ված և նոր ստեղծված արդյունքում ներառված բնական 

ռեսուրսների մի մասը վերարտադրվում է բնության կող-

մից, մի այլ մասը չի վերարտադրվում բոլորովին (օրինակ, 

հանքանյութը)։ Դրանց արժեքը հասարակության համար 

դառնում է հավելյալ (խնայված) արդյունք, ծառայում է 

որպես զարգացման աղբյուր։ 

4. Բնության ռեսուրսները տվյալ տարածքում ձևա-

վորված մարդկային հանրության ընդհանուր սեփակա-

նությունն են, ուստի հանրությանն է պատկանում նաև 

դրանց շնորհիվ ստացված հավելյալ արդյունքը։ Եթե 

բնական ռեսուրսների օգտագործումը իրականացնում է 

հասարակությունը (իր պետական մարմինների միջոցով), 

ապա հավելյալ արդյունքը համարյա ամբողջությամբ 

մտնում է պետական գանձարան (ինչպես նախկին սո-

ցիալիստական համակարգում)։ Սակայն օգտագործման 

արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով դրանց 

նկատմամբ սեփականության իրավունքը նպատակա-

հարմար է մասամբ փոխանցել մասնավոր հատվածին, 

ինչը և արվում է շուկայական տնտեսություն ունեցող 

երկրներում։ ... ինչը և հիմք է դառնում ստացված հավել-

յալ արդյունքի (շահույթի) վերաբաշխման, դրա մի մասը 

հարկի ձևով հասարակությանը վերադարձնելու համար։ 

5. Որոշ ռեսուրսների վերարտադրության իրակա-

նացումը մասնավոր ձեռնարկատերերի համար կարող է 

աննպատակահարմար կամ անհնար լինել, և այն իր վրա 

է վերցնում պետությունը, դրանով իսկ մասնակցելով 

արտադրությանը և իրավունք ստանալով այդ չափով 

մասնակցել գնագոյացմանը (հավելումներ կատարելով 

դրանում, ինչը նման է այժմյան անուղղակի հարկին)
225

։ 

Ակներև է, որ տնտեսագետի խոսքը վերաբերում է 
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հարկման մեթոդոլոգիային, որպես հասարակական անհրա-

ժեշտ երևույթի՝ հարկի էության հիմքի սահմանմանը, որը 

հնարավորություն կտա հավասարակշռելու հասարակա-

կան պահանջմունքներ-ռեսուրսներ կապը, հասնելու բնա-

կան ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործմանը, ազդելու 

ապրանքների և ծառայությունների արտադրության վրա, 

լուծելու սոցիալական և բազմաթիվ այլ հիմնահարցեր։ 

Ինչպես ասում է ամերիկյան գիտնական Բ.Կոմմոները 

շրջակա միջավայրի մասին, թե «ամեն ինչ կապված է 

ամբողջի հետ», «ոչինչ ձրիաբար չի տրվում, ամեն ինչ 

պետք է իր տեղը գտնի»
226

։ Այս իմաստով հարկային 

տնտեսագիտության հետագա ուսումնասիրությունները 

հնարավորություն կտան նաև որոշարկելու առաջադրված 

դրույթների կիրառական սահմանները։ 

1. 

Ն.Գրեգորի Մենքյուն «Տնտեսագիտության սկզբունք-

ները» աշխատության մեջ նկատում է, թե Ալ Կապոնեին՝ 

ամերիկյան անփառունակ հայտնի ավազակին, անցյալ 

դարի 20-ական թվականների հանցագործ աշխարհի 

«կնքահորը», երբեք չեն մեղադրել նրա կատարած հան-

ցագործություններից որևէ մեկում, նրան բանտարկել են 

հարկերի վճարումից խուսափելու համար։ Զուր չէր Ռեյ-

գանը սիրում կրկնել Բենջամին Ֆրանկլինի այն խոսքերը, 

թե այս աշխարհում հնարավոր չէ փրկվել մեկ մահից, մեկ 

էլ հարկերից
227

։ Հարկերը հազարամյակների պատմու-

թյուն ունեն։ Դրանց ծագումը կապվում է պետությունների 

ի հայտ գալու հետ, սկզբում գերազանցապես բնաիրային՝ 

անսիստեմ պարտադիր վճարների ձևով, իսկ տնտեսական 

էվոլյուցիայի ավելի բարձր աստիճանում՝ որպես կանո-

նավոր դրամական վճարներ պետությանը։ Վերջինս բոլոր 

ժամանակներում հետևել է տնտեսական սուբյեկտների 

հարկային պարտավորությունների կատարմանը։ Հար-



 197 

 

կավորման համակարգը շատ ավելի լայն է, քան զուտ 

ֆինանսական շրջանակներն են, ահա թե ինչու Տ.Յու-

տկինան հարկային հիմնախնդիրների ընդգրկումների 

ուսումնասիրության համար տեսական իմաստավորման 

առումով գծում է որոշակի հաջորդական հիերարխիա, 

որպես՝ փիլիսոփայական, տնտեսաարժեքային, ֆինանսա-

վերաբաշխողական, իրավական և գանձարանային կա-

տեգորիաներ
228

: Տնտեսագետների բազմաթիվ սերունդ-

ներ անդրադարձել են հարկային խնդիրներին, առաջա-

դրել պոստուլատներ, որոնք աստիճանաբար իրենց իրա-

ցումներում՝ որպես նորոգություններ, պայմանավորել են 

այսօրվա համակարգերի գլխավոր սկզբունքները։ 

Ինչպես հայտնի է, 1917 թվականից Ռուսաստանի 

համար սկսվում է նոր տարեգրություն։ Իսկ հատկապես 

ՆԵՊ-ից հետո, ըստ էության, ավարտվում է հարկային 

հիմնահարցերի տեսական մշակումը, հարկային համա-

կարգը դառնում է ֆինանսական ռեսուրսները վարչարա-

րական սկզբունքներով վերաբաշխելու միջոց։ Խորհրդա-

յին հետագա տասնամյակների ընթացքում (Երկրորդ հա-

մաշխարհային պատերազմից հետո, վաթսունական թվա-

կաններին, վերակառուցման տարիներին) որոշ փոփո-

խություններ կատարվել են հարկային համակարգում, 

սակայն դրանց ուղեցույցի նշանաբանը ցուցադրում էր 

նույն տեսական մտահորիզոնը։ Հիմնավոր նորոգությունն 

սկսվում է 1990-ական թվականների սկզբին։ Խորհրդային 

նախկին տարածքներում տեղի էր ունենում տնտեսական 

համակարգերի փոփոխության տեսականորեն չնախա-

պատրաստված մի անսիստեմ ու տարերային գործըն-

թաց։ Նաև Հայաստանում։ Բացակայում էր շատ թե քիչ 

հեռանկարային կտրվածք ունեցող տնտեսական վերա-

փոխությունների որևէ ծրագիր։ Գործնականում, ինչպես 

կասեր Թ.Վեբլենը, տիրում էին «ջունգլիների օրենքները»։ 
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Սեփականաշնորհման այդ աննախադեպ գործընթացը, 

որը արդյունաբերական և գյուղատնտեսական ձեռնար-

կությունները գրեթե ձրի վաճառելով որոշակի խավի, 

բյուջեն զրկեց համապատասխան ֆինանսական ռեսուրս-

ներից, գների անհիմն և շուտափույթ ազատականացման, 

աշխատավարձի սառեցումների, տնտեսության բարտե-

րիզացման, դրամաշրջանառության դոլարիզացման և 

դրամի արժեզրկման տնտեսական մթնոլորտը պիտի հա-

կասության մեջ մտներ, նույնիսկ տեսականորեն լավ 

մշակված հարկային համակարգի հետ և բացառեր վեր-

ջինիս իրացման հնարավորությունը։ Եվ, բնականաբար՝ 

«երբ փոփոխության են ենթարկվում ինչպես տնտեսական 

հարաբերությունների համակարգը, այնպես էլ տնտեսու-

թյան կարգավորման համակարգը և պետության պահ-

պանման սկզբունքները, հարկային համակարգի ձևա-

վորման գործընթացը կրում է առանձնահատուկ բնույթ, 

որը կայանում է կազմակերպակառուցվածքային և իրա-

վաօրենսդրական փոփոխություններին դրա անընդհատ 

համապատասխանեցման մեջ։ Ըստ այդմ՝ հարկային հա-

մակարգի զարգացման հիմնախնդիրը վերաիմաստա-

վորվում է և ընդլայնվում, որպես տնտեսական համա-

կարգի զարգացման հիմնարար գործոն»
229

։  

Շուկայական տնտեսաձևին անցնելու հատվածում 

չափանիշ էր ընդունվում արևմտյան հարկային համա-

կարգի փորձը և նրան բնորոշ կատեգորիաներն ու սահ-

մանումները։ Բնականաբար, այդ կատեգորիաներն իրենց 

իրացումներում չէին գործում «մաքուր վիճակում», քանի 

որ բացակայում էին դրա համար անհրաժեշտ տնտեսա-

կան հիմքերը։ 90-ական թվականների տնտեսության 

տարերայնության ու լինելիության վիճակը հարկային 

համակարգի համար պիտի պայմանավորեր որոնումների 

միտվածության ուղին դեպի հարկման նոր մեթոդաբա-
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նական սկզբունքների յուրացումը, ինչը ազգային հար-

կային համակարգի գնահատման ու քննադատության 

ժամանակ պարտադրում է որոշակի վերապահության 

սահմանը։ Վերափոխությունների, հարկային օրենքների 

կատարվող փոփոխության մեջ հարկային համակարգը 

ձգտում էր որոշակիացման։ «Տնտեսությունը բարդ և 

առավել շարժուն օրգանիզմ է,– նկատում է Յու.Ալա-

վերդյանը,– դա օբյեկտիվորեն պահանջում է տնտեսու-

թյան զարգացման կոնկրետ ժամանակաշրջանի առանձ-

նահատկություններից բխող հարկային յուրովի քաղա-

քականության մշակում և անընդհատ կատարելագոր-

ծում։ Էկոնոմիկայի շուկայական առանձնահատկություն-

ներով պայմանավորված, հարկերի գանձման մեխանիզմ-

ների ժամանակ առ ժամանակ կատարվող փոփոխու-

թյունները և հարկային ճկուն համակարգի ստեղծումը 

դառնում են անխուսափելի»
230

։ Տնտեսագետը՝ կապված 

շուկայական տնտեսության սկզբնական շրջանի «օբյեկ-

տիվ և սուբյեկտիվ պատճառների» հետ, գտնում է, թե 

այդ փուլում հարկաբյուջետային քաղաքականությունը 

«պասիվ վիճակում» էր չապահովելով նպատակային 

խնդիրների լուծումը, ծայր տալով այնպիսի երևույթների, 

ինչպիսիք են՝ ֆինանսական կարգապահության անկումը, 

ձեռնարկությունների դեբիտորական և կրեդիտորական 

պարտքերի զգալի աճը, ինվեստիցիաների ակտիվության 

նվազումը, վճարային հաշվեկշռի բացասական մնացորդի 

աճը և այլն։ 

Դա ժամանակաշրջան էր, երբ սահմանազատումը 

անցյալից կատարվում էր հինը ժխտելու ձևով, և բնակա-

նոն ժառանգության համար բացակայում էին փոխանց-

ված ավանդները։ Այլ Էին երկրի և՛ հոգեբանական, և՛ 

տնտեսական ու քաղաքական, և՛ իրավական պայմաննե-

րը։ Եվ ահա խորհրդային տնտեսավարության պայման-
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ներում տնտեսագիտության մեջ շատ բան չասող հար-

կային հիմնահարցը հանկարծ ցուցադրում է, որ, ինչպես 

ասում Էր Շ.Մոնտեսքյոն, «ոչինչ այնքան իմաստություն և 

խելք չի պահանջում, որքան այն մասի որոշումը, որը 

վերցնում են հպատակներից և այն, ինչը թողնվում է 

նրանց»
231

։ 

Հարկային համակարգն իր տեսական և կիրառա-

կան ընդգրկումների մեջ այնքան լայն է, որ առաջարկ-

վում է հարկային տնտեսագիտությունը դիտել որպես 

տեսության ինքնուրույն հատվածի, հետազոտության իր 

սահմաններով։ Բ.Եղիազարյանը և Ա.Արամյանը վերջինս 

փորձում են ուրվագծել հետևյալ խոշորացված խմբե-

րում. 

«1. հարկման մեթոդաբանական հիմքերը (ինչը և ինչու 

պետք է հարկվի),  

2. հարկման կիրառական խնդիրները (օբյեկտների 

և սուբյեկտների առանձնացումը, դրույքաչափերի սահ-

մանման սկզբունքները և մեթոդները ), 

3. հարկային գործունեությունը (քաղաքականության 

գործընթացը, կառավարումը, վարչարարությունը), 

4. օրենսդրական դաշտի և այլ ապահովումների 

ձևավորումը, 

5. հարկային համակարգի և գործունեության տար-

բեր կողմերի (այդ թվում արդյունավետության մակար-

դակի) գնահատումը և բարելավման միջոցառումների 

մշակումն ու իրականացումը»
232

։ 

Հարկման մեթոդաբանական հիմքերի խնդիրը տնտե-

սագետների մոտ պատահական չի հայտնվել առաջին կե-

տում։ Առաջադրված հարցերի գիտական լուսաբանու-

թյան առումով, անհրաժեշտ է հարկման տեսական հիմ-

քերի հստակ ձևակերպում, թե ինչը և ինչու պետք է 

հարկվի։ Տնտեսական պատմության ընթացքում տնտե-
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սագիտական միտքը մշտապես անդրադարձել է հարկի 

հասկացության բովանդակության բնութագրումներին ու 

հիմնավորումներին։ Չանդրադառնալով տարբեր տնտե-

սագետների կողմից տրված վաղ սահմանումներին, 

նշենք միայն, որ հարկը ժամանակակից բնորոշումներում 

մի դեպքում դիտվում է որպես «պարտադիր վճարներ», 

մի այլ դեպքում որպես «հարկադրանքի հիման վրա 

(օրենքի ուժով) գանձվող պարտադիր վճար», մի այլ մեկ-

նությամբ այն «համապարտադիր և անհատույց վճար է», 

մի չորրորդ կարծիք այն համարում է յուրահատուկ գոր-

ծարքի գին պետության և հարկատուի միջև և այլն։ Սա-

կայն բոլոր ձևակերպումներն էլ որոշ տարբերություննե-

րով արտահայտում են միևնույն բովանդակությունը, որ 

հարկը օրենքի ուժով գանձվող պարտադիր վճար է պե-

տական և հասարակական ընդհանուր կարիքների բա-

վարարման նպատակով։ Այսինքն հարկի երևույթը այդ-

պիսի մեկնություններում ընդգծում է նրա միայն մի շեր-

տը, որպես հարմար մեխանիզմ, որով պետությանն 

ապահովում է անհրաժեշտ միջոցներով՝ հիմնված հար-

կադրանքի վրա։ «Սակայն,– նկատում են Բ.Եղիազարյանը 

և Ա. Ասատրյանը,– բերված մոտեցումներում տրված 

բացատրություններում անտեսվում է, որ հարկադրման 

գործընթացում բացակայում են կամավորության և ազա-

տության տարրերը, որոնք պետք է լինեն համաձայնեց-

ված գործարքներում, և, հետևաբար, ենթադրվում է, որ 

հարկերի վճարումը և պետության կողմից ծառայություն-

ների մատուցումը իրականացվում են ոչ թե համաձայնու-

թյան, այլ հարկադրանքի հիման վրա, ինչը քաղաքակիրթ 

հասարակությունում հազիվ թե կարելի լինի ընդունելի 

համարել»233։ Տնտեսական գիտությունը տնտեսությունը 

ենթարկում է քանակական չափակցումների։ Այս իմաս-

տով դժվար է որոշել, թե հարկման ենթակա գումարը որ 
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մասով կարող է համարվել «հարկադրական», իսկ որ 

մասով կամավորության կամ «համաձայնության» սկզբու-

նքով վճարված։ Դա կարող է պայմանավորված լինել 

բազմաթիվ գործոններով՝ հարկ վճարողների եկամուտ-

ների, պետության առջև ծառացած խնդիրների, քաղա-

քացիական հասարակության հասունության և այլն։ 

Թերևս այս վերջին կտրվածքով էր Սիսմոնդին նկատում, 

թե «քաղաքացիները հարկերը պետք է դիտեն որպես 

կառավարության կողմից իրենց անձի և սեփականության 

պաշտպանության դիմաց վարձատրություն։ Քաղաքացի-

ների կողմից վճարվող հարկերը պետք է արդարացի 

ձևով համապատասխանեն այն օգուտներին, որոնք հա-

սարակությունը նրանց տրամադրում է և այն ծախսերին, 

որն անում է նրանց համար։ Հարկերի միջոցով ծածկվում 

են պետության տարեկան ծախսերը, և այդպիսով ամեն 

մի հարկ վճարող մասնակից է դառնում նրա և նրա 

համաքաղաքացիների համար կատարվող ընդհանուր 

ծախսերին։ Հարստության նպատակը միշտ կայանում է 

վայելքի (բավարարվածության) մեջ։ Հարկերի միջոցով 

ամեն մի հարկ վճարող գնում է ոչ այլ ինչ, քան վայելք։ 

Վերջինս նա ստանում է հասարակական կարգից, արդա-

րադատությունից, անձի և սեփականության անվտան-

գության ապահովությունից։ Բավարարվածություն են 

պատճառում նաև հասարակական աշխատանքները ... 

լավ ճանապարհները, լայն ծառուղիները, կենարար ջուրը 

... ժողովրդական լուսավորությունը, շնորհիվ որի երե-

խաները ստանում են դաստիարակություն, իսկ չափա-

հասների մոտ զարգանամ է կրոնական զգացմունքը ...: 

Այդ բավարարվածություններին լրացնող է ազգային 

պաշտպանությունը, որը ապահովում է յուրաքանչյուրի 

մասնակցությունը հասարակական կարգի բերած օգուտ-

ներին։ 
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... Հարկը՝ դա քաղաքացիների կողմից վայելքներ 

(բավարարվածություններ) ստանալու դիմաց վճարվող 

գինն է»
234

։ Դա ստացել է հարկերի «վայելքների տեսու-

թյուն» անվանումը։ Այդ տեսությունը եզրեր է որոնում, 

այսպես կոչված հարկերի ատոմիստական տեսության 

հետ, որոնք ավելի վաղ Ֆրանսիայում հայտնել էին Ս.Վո-

բանը, Շ.Մոնտեսքյոն և ուրիշները որպես ծառայություն-

ների փոխանակության «ես՝ քեզ, դու՝ ինձ» սկզբունքով։ 

Հարկ չկա անդրադառնալու հարկային տեսության մեր-

կանտիլիստական, դասական, նեոդասական, կոլեկտիվ 

պահանջմունքների, քեյնսյան և այլ տեսությունների ման-

րամասներին, ինչը դուրս է սույն հետազոտության շրջա-

նակներից։ Սակայն գիտության մեջ միշտ էլ նախորդ 

տեսությունները քննության են ենթարկվել արդի ժամա-

նակաշրջանի տեսանկյունից, փորձելով դրանց մեջ հայ-

տաբերել նոր օգտագործման համար պիտանի տարրեր։ 

Այս իմաստով «ինչը պետք է հարկել» հարցը բազմիցս 

դարձել է հետադարձ հայացքի առարկա։ Ինչպես հայտնի 

է «միասնական հարկի» գաղափարը արտահայտվել է 

դեռևս միջին դարերում, ըստ որի որքանով բոլոր հար-

կերի վճարման աղբյուրը եկամուտն է, ապա այդպիսի 

հարկը կլինի պարզ և արդարացի, քանի որ անիմաստ է 

այն մասերի բաժանելը՝ բարդացնելով հարկային համա-

կարգը և հարկերի հավաքման մեխանիզմը։ Սակայն այս 

կարգի ընդհանրացումները որոշակի հակասություն են 

հայտաբերում քննադատական մտքի գնահատումներում, 

ըստ որի, որքան բազմազան են հարկերը, այնքան դժվար 

է նկատել դրանց ծանրությունը, գանձման անարդարու-

թյուններն ու թերությունները։ Հարկերը, ինչպիսին էլ որ 

լինեն, վճարողների համար մնում են «չարիք», ուստի 

«չարիքը» ավելի լավ է բաց չցուցադրել։ Միասնական 

հարկի ժամանակ հարկման անհավասարությունը ուժե-
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ղանում է, և ավելի սուր ձևով են արտահայտվելու համ-

ընդհանրության, միանվագության և արդարության 

սկզբունքները։ Այնուամենայնիվ, հատկապես, շուկայա-

կան տնտեսաձևի ձևավորման սկզբնական շրջանում 

գրականության մեջ տեղ են գտել միասնական հարկի 

գաղափարի արծարծումները ու, թերևս, այդ պատճառով 

էլ Բ.Եղիազարյանը, ինչպես դրա գաղափարի, այնպես էլ 

գործնական կիրառության նպատակահարմարության 

քննադատությունը համարում է հարկային տնտեսագի-

տության առաջնային հարցերից մեկը235։ Հարկ է նկատել, 

որ Բ.Եղիազարյանն իր ուսումնասիրություններում նույ-

նիսկ տեսականորեն արդեն, ըմբռնված սխեմաներում 

տեսնում է նորանոր շերտեր տնտեսագիտական միտքը 

դիմորոշելով դրանց վերլուծությանը։ Միշտ էլ ավելի ցան-

կալի է հնարավորության դեպքում մի այնպիսի ընդհան-

րացնող ցուցանիշի կիրառությունը, որը թույլ է տալիս 

պատկերացում կազմել այս կամ այն համակարգի վերա-

բերյալ։ «Սակայն հարկային համակարգի բարդ կառուց-

վածքը,– նկատում են Բ.Եղիազարյանը և Ա.Ասատրյանը,– 

տնտեսությունում և հասարակության վրա դրա բազմա-

կողմ ազդեցությունը մեծապես դժվարացնում է արդյու-

նավետության այդպիսի ամբողջական գնահատումը, 

անհրաժեշտ և նպատակահարմար է դարձնում ըստ 

առանձին ուղղությունների (մասնակի արդյունավետու-

թյան) գնահատումը, հնարավորության դեպքում այդ 

գնահատումների արդյունքների հիմքի վրա ձևավորելով 

նաև հարկային համակարգի արդյունավետության մեկ 

ընդհանրացված (ամփոփ) ցուցանիշ»
236

։ Իսկ մինչ այդ, 

տնտեսագիտական միտքը խորհելու կարիք ունի հարկա-

յին համակարգի գնահատման այնպիսի կողմնորոշումների 

շուրջ, ինչպիսիք են՝ բավարարվածությունը, չեզոքությունը, 

ճկունությունը, երկարաժամկետ տնտեսական աճի վրա 
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ազդեցությունը, կողմնակի ազդեցությունների չեզոքա-

ցումը, վարչարարությունը, քաղաքական համապատաս-

խանությունը, արդարությունը, հարկային օրենսդրության 

կայունությունը, հարկային համակարգի տեղեկատվական 

թափանցիկությունը։ 

2. 

Երկրի մակրոտնտեսական կարգավորումը մեծա-

պես կախված է հարկաբյուջետային քաղաքականությու-

նից։ Դա պետական ծախսերի և հարկավորման միջոցով 

պետության ներգործությունն է գործարար ակտիվության 

մակարդակի վրա։ Խնդիրն՝ առաջին հերթին առնչվում է 

պետական բյուջեի հետ։ Վերջինս ֆինանսական հաշիվ է, 

որը ներկայացնում է եկամուտների և ծախսերի գումարը 

որոշակի ժամանակամիջոցում, որպես սպասվելիք հար-

կային մուտքերի և ենթադրվող պետական ծախսերի հա-

րաբերակցություն։ Սակայն պետական բյուջեի կատա-

րումը կարող է ուղեկցվել որոշակի շեղումներով՝ կառա-

վարության նպատակների և ծախսերի ու եկամուտների 

փաստացի հոսքերի միջև։ Եկամտային հոսքերն առաջ-

նային են, քանի որ ծախսային հոսքերը ֆինանսավորվում 

են դրանց հաշվին, հետևապես, ինչպես ժամանակային, 

այնպես էլ ծախսային առումներով այդ հոսքերի միջև 

պետք է պահպանվի որոշակի հավասարակշռվածություն: 

Եվ որքան էլ փորձեն ժամանակային հաջորդականություն 

գծել խնդրի համար, այնուամենայնիվ եկամուտների 

ստացումը և ծախսերի կատարումը տարբեր գործըն-

թացներ են, հետևապես «ժամանակային հաշվեկշռվա-

ծությունը միշտ չէ, որ ապահովվում է, անհրաժեշտու-

թյուն դարձնելով ծախսումների ֆինանսավորման համար 

բյուջեում որոշակի պահուստի» առկայությունը։ Ընդհանուր 

օրինաչափություն է. շատ ծախսում են նրանք, ովքեր 

շատ եկամուտ ունեն, իսկ քիչ եկամուտ ունեցողները 
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միշտ էլ շատ ծախսերի կարիք ունեն։ Վերջինս բնորոշ է 

թույլ զարգացած և անկումային փուլում հայտնված 

երկրներին, իսկ այդ անհամապատասխանությունը պե-

տության բյուջեն դարձնում է պակասորդային։ Որոշակի 

սահմաններում այդ պակասորդը պետք է ֆինանսա-

վորվի դառնալով լրացուցիչ ծախսումների և պետական 

պարտքի ավելացման պատճառ, հանգեցնելով որոշակի 

ոչ ցանկալի հետևանքների։ Հենց այդ պատճառով էլ 

Բ.Եղիազարյանը և Ա.Սիմոնյանը պակասորդային բյու-

ջեի նախագծման համար կարևոր են դիտում հետևյալ 

խումբ խնդիրների լուծումը, 

«1. բյուջեի պակասորդի՝ տվյալ ժամանակում տնտե-

սության իրավիճակային պայմաններին համապատաս-

խանող առավելագույն (հնարավոր) մեծության նպատա-

կահարմար չափի որոշում՝ հաշվի առած այն ֆինանսա-

վորելու աղբյուրների առկայությունն ու պայմանները, 

2. եկամուտների ավելացման հնարավոր աղբյուր-

ների բացահայտում և չափի որոշում՝ հաշվի առնելով դրա 

համար պահանջվող լրացուցիչ ծախսումներն ու տնտե-

սության հետագա զարգացման վրա հնարավոր ազդե-

ցությունը, 

3. ծախսումների հնարավոր նվազեցում, այդ թվում 

նույն արդյունքները ապահովելու ավելի փոքր ծախսումներ 

պահանջող այլընտրանքային միջոցառումների մշակում 

և կիրառություն»
237

։ 

Առաջադրված հարցերի շղթայում հեղինակները ուշա-

դրություն են հրավիրում բյուջետավորման ընդհանուր 

գործընթացում պետականորեն ներառված միջնաժամկետ 

ծախսումների ծրագրի խնդրին։ Ժամանակի գործոնը 

ինքնին ճշգրտումներ է կատարում բյուջեի վերաբերյալ և 

իդեալականի ըմբռնումներում։ Բյուջեի սկզբնական տար-

բերակի ձևավորումը կհեշտանա, եթե տնտեսական սուբ-
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յեկտների գործունեության և ֆինանսական արդյունքների 

հաշվառման (պարտավորությունների կատարման և 

ծախսումների պահանջի) պարբերաշրջանը նույնական է 

պետական բյուջեի պարբերաշրջանի հետ՝ մեկ տարի է և 

իր տեղաբաշխումով համընկնում է օրացուցային տարվա 

մեջ։ Սակայն, կապված պետական ներդրումների, վար-

կավորման արդյունքում եկամուտների փոփոխության 

հետ, որոնք կատարվում են տարեկան պարբերաշրջա-

նից դուրս ժամանակահատվածում, կարող են ունենալ 

ժամանակային տարբեր տեղաբաշխումներ։ Այս պայման-

ներում դժվարանում է ծախսումների և եկամուտների՝ 

տվյալ տարվա բյուջեում հաշվի առնելու խնդիրը, ինչը 

կապված է նոր տեղեկատվության մշակման ու գնահատ-

ման հետ, իսկ դա նշանակում է՝ հաշվարկման համապա-

տասխան մեթոդներ, կադրային ապահովում և համա-

կարգչային ծրագրեր։ Բյուջետավորման գործընթացում 

պետականորեն ներառված միջնաժամկետ ծախսումների 

ծրագիրը Բ.Եղիազարյանի և Ա.Սիմոնյանի կարծիքով 

հենց կոչված է տարեկան բյուջեի կազմելու գործընթա-

ցում հաշվի առնելու ծախսումների շարունակականու-

թյան հանգամանքը։ Հանգամանք, որը բյուջեն կդարձնի 

ավելի հիմնավորված և ավելի իրական։ Չանդրադառնա-

լով բյուջետային ծրագրավորում և բյուջետային ծրագիր, 

ծրագրային բյուջետավորում և ծրագրային բյուջե հաս-

կացությունների հեղինակների մեկնություններին, շեշտվում 

են այն շարունակական փոփոխությունները, որ տեղի են 

ունենում հարկային քաղաքականության, հարկագանձ-

ման օրենսդրաիրավական և վարչարարության նորմե-

րում և դրա իրագործման գործընթացում։ Հատկապես 

այն տնտեսությունները, որոնք գտնվում են շուկայական 

հաստատությունների ձևավորման շրջանում, անխուսա-

փելի են դարձնում փոփոխություններն ուղղակի և 
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անուղղակի հարկման բազայում և դրույքաչափերում, 

հարկման ձևերում, հարկային արտոնություններում, 

տնտեսական սուբյեկտներին հարկային դաշտ ներգրավ-

ման չափարոշիչներում, իսկ ստվերային հատվածում մե-

ծանում է հարկման դաշտից դուրս մնացող մասը, որոնք 

իրենց հետևանքներում պետք է հանգեցնեն հարկային 

մուտքերի նշանակալից տատանումների։ Մինչդեռ, ինչ-

պես տնտեսության մյուս բնագավառներում, այնպես էլ 

այստեղ, հարկային մուտքերի ճիշտ հաշվառումը իր 

շղթայական ազդեցությունն է պայմանավորում բնակչու-

թյան բարեկեցության, գործարարության ակտիվության, 

տնտեսական զարգացման և այլ ոլորտների վրա ազդե-

ցության առումներով։ Պատահական չի ասված, թե 

հարստանում են ոչ թե եկամուտներից, այլ ծախսերից։ 

Հարստությունը, նկատել է Մոնտենը. «Ստեղծվում է ոչ 

այնքան մեծ եկամուտներով, որքան գործերի ճիշտ 

վարումով»
238

։ Այս առումով, ավելի շահեկան կլինի 

երաշխավորված ձևով ծախսերը համաձայնեցնել եկա-

մուտների հետ, նախապես բյուջեն կազմելու փուլում։ 

Ըստ էության, տարեկան բյուջետային ծրագրավորումը 

պայմանականորեն բաժանվում է եկամտային հոսքերի, 

ծախսումային հոսքերի և բյուջեի պակասորդի հիմնա-

վորման նպատակային ծրագրերի կազմելու գործընթաց-

ների։ Դա ոչ այլ ինչ է, քան բյուջեի կայունությունն ապա-

հովող հայեցողական միջոցառումների ծրագիր, որը 

ենթադրում է դիսկրեցիոն և ոչ դիսկրեցիոն մեթոդների 

զուգորդումը, հակառակ նրանց, ովքեր գերադասում են 

այնպիսի ավտոմատ կանոնների և մեխանիզմների 

ստեղծումը, որոնք կգործեն մարդկանց որոշումներից 

լիովին անկախ։ Այս իմաստով Պ.Սամուելսոնը նկատում 

է. «Ներկա ժամանակում, քանի օդաչուն նիրհում է, ավ-

տոպիլոտը կարող է օդանավը պահել կայուն վիճակում։ 
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Բայց եթե կատարվել է ինչ-որ անսովոր բան, օդաչուն 

նորից պետք է վերցնի ղեկը։ Դեռևս ոչ ոք չի գտել մար-

դու ամբողջ ճկունությանը տիրապետող հարմարանք։ 

Ճիշտ այդպես էլ, սոցիալական ոլորտում ոչ մի ազգ 

դեռևս չի հասել այն աստիճանի, որպեսզի իր համար 

ստեղծի սահմանադրական ընթացակարգի կանոններ, 

որոնք կբացառեին դիսկրեցիոն քաղաքականութան 

իրականացման անհրաժեշտությունը»
239

։ 

3. 

Մի անգամ չէ, որ ուսումնասիրություններում բերվում 

են փաստարկներ ցույց տալու տնտեսական զարգացման 

մակարդակի այն անհամաչափությունը, որ առկա է 

հանրապետության տարբեր տարածաշրջանների միջև։ 

Այսպես՝ 2003 թվականին ՀՆԱ-ի արտադրության մեջ 

տարածաշրջանների տեսակարար կշիռը կազմել է հյու-

սիսարևելյան՝ 1,4 տոկոս, հյուսիսային՝ 4,6 տոկոս, հյու-

սիսարևմտյան՝ 3,1 տոկոս, Երևան՝ 52,0 տոկոս
240

։ Այս-

պիսի կացության պայմաններում հանրապետության 

տնտեսական քաղաքականության հիմնական խնդիր-

ներից է դառնում, եթե ոչ այս տարբերության վերացումը, 

ապա գոնե այն մեղմելը։ Հարցը առնչվում է ոչ միայն 

սոցիալական հակասության նկատառումների, այլև ազ-

գային տնտեսական անվտանգության հետ։ Ուստի բոլոր 

այն լծակները, որոնք կարող են նպաստել այդ տարա-

ծաշրջաններում ներդրումների խթանմանը, դառնում են 

ընդունելի, այդ թվում նաև հարկային արտոնություննե-

րը։ Գրականության մեջ հաճախ նշվում են արտաքին 

ներդրումների ներհոսքը պայմանավորող այնպիսի գոր-

ծոններ, ինչպիսիք են քաղաքական և տնտեսական կա-

յունությունը, համապատասխան ռեսուրսների, իրավա-

կան դաշտի ու տնտեսական ազատության առկայությունը 

և այլն։ Եթե տնտեսագետների մի մասը գործոնների այս 
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շարքը լրացնում է նաև բարենպաստ հարկային պայման-

ների փաստով, ապա մի այլ կարծիք գտնում է, թե վերը 

նշված պայմանների առկայության դեպքում հարկային 

արտոնությունների հանգամանքն արդեն նշանակալից 

դեր չի կատարի։ Հենց այս դիտակետից Լ.Սարդարյանը 

և Ա.Սիմոնյանը նկատում են, թե. «Երբ խոսքը վերաբե-

րում է տվյալ երկրում ներդրումներ կատարելու օտար-

երկրյա ներդրողների որոշումներին, որոնց էլ հիմնա-

կանում ուղղված են լինում նման արտոնությունները, 

կարծում ենք, որ այս պարագայում, երբ փոխվում է 

խնդրի դրվածքը, և խոսքն արդեն վերաբերում է ներ-

դրումների տարածքային բաշխմանը, հարկային արտո-

նությունների համակարգի կիրառումը տարածաշրջանային 

զարգացման անհամաչափությունների մեղմացման նպա-

տակով, կարող է արդյունավետ միջոց հանդիսանալ»
241

։ 

Բանն այն է, որ առաջին դեպքում հանրապետության 

ներդրումների ծավալը ֆունկցիա է նշված գործոնների 

գնահատականներից և հարկային արտոնությունների 

գործակցից, մինչդեռ խնդրի դրվածքի տվյալ պարա-

գայում ներդրումները խթանող գործոնների խումբը 

համերկրային են, տարածաշրջանների կտրվածքով փո-

փոխության չեն ենթարկվում և, հետևաբար, դրանց հա-

մապատասխան գնահատականները կարելի է ընդունել 

որպես հաստատուն։ Տնտեսական և քաղաքական կայու-

նությունը, իրավական և կարգավորող համակարգերի 

թափանցելիությունը, արժութային համակարգի և ընթացիկ 

ու կապիտալ հաշիվների գործառնությունների ազատա-

կանությունը երկրի ներդրումների ռիսկայնության վրա 

ազդող գործոններ են, մյուսները՝ բնական և մարդկային 

պաշարների առկայությունը, օժանդակող կառույցների 

գոյությունը, աշխարհագրական դիրքը և այլն, որոնք 

սպասվող շահույթի մեծության վրա ուղղակի ազդեցու-
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թյուն ունեցող գործոններ են, տարածաշրջանային դիֆե-

րենցված հարկային արտոնությունների համակարգի միջո-

ցով կարելի է նվազեցնել եղած տարբերությունները։ 

Հարկային այդպիսի արտոնությունների սահմանումը 

հապճեպ և ցանկությունների սուբյեկտիվ գործընթաց չէ, 

և իրավացի են տնտեսագետները, երբ խնդրի լուծման 

համար կարևորում են հստակ տեսամեթոդական ու գործ-

նական հետևյալ խումբ խնդիրների հետազոտությունը. 

 հարկային արտոնությունների տեսակների վերլու-

ծության կատարելագործման, ընտրության խնդիրների 

խումբ, 

 դրույքաչափերի և ժամկետների սահմանման մե-

թոդաբանություն, 

 ՀՀ համայնքների նպատակային դասակարգման 

տիպաբանությունների ձևավորում և տիպերի ընտրու-

թյուն, 

 տարածաշրջանային հարկային քաղաքականու-

թյան մշակում, 

 մշակված տարածաշրջանային քաղաքականու-

թյան կիրառումից սպասվելիք արդյունքների գնահա-

տում և վերլուծություն, հնարավոր այլ հետևանքների 

կանխատեսում
242

։ 

Ինչ խոսք, հարկային արտոնությունների և տարա-

ծաշրջանների զարգացման անհամաչափությունների մեղ-

մացման կախվածությունը հարցի դրվածքին տալիս է 

տրամադրող ուղղվածություն։ Սակայն սոցիալ-տնտեսա-

կան ծրագրերի իրականացման համար բյուջեին միջոցներ 

են անհրաժեշտ, ուստի, հաճախ պետությունը դիմակա-

յում է հարկային դրույքաչափերի կրճատմանը, իսկ ձեռ-

նարկություններն ուղիներ են փնտրում հարկերը չվճա-

րելու, թաքցնելու, և իրական հարկային դրույքաչափերը 

ձևավորվում են ըստ Լաֆֆերի
243

։ Նույն նկատառում-
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ներից ելնելով, մի տարածաշրջանում հարկային դրույքա-

չափերի կրճատումը պետք է զուգորդվի մի այլ տարա-

ծաշրջանում դրանց բարձրացումով՝ բյուջեի եկամուտ-

ները չկրճատելու համար, որը կարող է բացասաբար 

անդրադառնալ վերջինիս սոցիալ - տնտեսական մակար-

դակի վրա։ 

Հարկային դրույքաչափերի իջեցումը միջոցառում է, 

որը կարող է ներգործություն ունենալ երկարատև ժամա-

նակահատվածում։ Հետևապես, կարճատև ժամանակա-

միջոցների համար առաջանում է պետության գանձա-

րանի եկամուտների կրճատում։ 

4. 

Ինչպես արդեն նկատել ենք, հարկերը ֆիզիկական 

և իրավաբանական անձանցից գանձվող պարտադիր 

վճարներ են։ Իսկ դրանց արդարացի լինելու հարցը հնչում 

է դեռևս բիբլիական ժամանակներից։ «Արդյո՞ք ճիշտ է 

Կեսարին հարկեր վճարելը»,– Հիսուս Քրիստոսին հարցրել 

են նրա աշակերտները։ «Իսկ ո՞ւմ անունն է նշված փողե-

րի վրա»։ «Կեսարի»։ «Ուրեմն Կեսարինը տվեք Կեսարին»։ 

Եվ ընդհանրապես միշտ յուրաքանչյուրին տվեք պատ-

շաճը, իր հերթին արդեն ուսուցանում է Պողոս առաք-

յալը, որին՝ հարկեր, որին՝ հարգանք, որին պատիվ
244

։ 

Ինչպես ակներև է, Աստվածաշունչը հարկերը դիտում է 

որպես երկրի քաղաքացիների սուրբ պարտքը պետու-

թյան առջև։ Եվ միայն այդ պարտքը կատարելու դեպքում 

մարդը կարող է հասարակությանը հայտ ներկայացնել իր 

քաղաքացիական իրավունքների համար։ Սակայն հար-

կը, որպես պարտականություն, պետք է կարգավորվի 

որոշակի օրենքներով։ Վերջինիս դաշտը և հարկային քա-

ղաքականությունը հանրապետությունում ենթադրում են 

առանձին հարկատեսակների մասին օրենքները. հարկերի 

մասին օրենքը, հարկային ծառայողի մասին օրենքը, այլ 
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, 

օրենքներն ու գերատեսչական նորմատիվ ակտերը։ 

Ամբողջական հարկատուի կերպարը գծագրվում է օրենք-

ների տարբեր փաթեթների մեջ, և բնական է, որ հար-

կատուն հայտնվում է մի կացության մեջ, երբ մի օրենքի 

պահանջներն անհրաժեշտ է համադրել մի այլ օրենքի 

պահանջների հետ։ Մաքսային համակարգի, սոցիալա-

կան ապահովագրության պետական հիմնադրամի, 

ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության, ազգային 

վիճակագրական ծառայության և այլ օղակների համա-

գործակցված գործունեության միջև դեռևս առկա են 

համաձայնության կարոտ տարածքներ, իսկ հաճախ էլ 

ժամանակին անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու 

դժվարությունների հետ կապված, հարկատուի մոտ 

օրենքների և ակտերի դրույթները պատճառ են դառնում 

հակասական մեկնությունների, վերածվելով «ոլորտի 

զարգացմանը խոչընդոտող գործոնների»
245

, պայմանա-

վորելով հարկային բարոյականության ցածր մակարդակը։ 

Վերջինս հաճախ մեկնաբանվում է միակողմանի ձևով, 

հանգույցը լուծելով մի պարզ բնորոշմամբ, թե դրանում 

մեղավոր են միայն հարկային մարմինները։ Մինչդեռ 

այդպիսի ընդհանրացումները հակասություն են հայտա-

բերում իրական գնահատումների հանդեպ։ Ինչ խոսք, 

փոխվել է հանրապետությունը, և արդեն այլ է նրա 

տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական կացությունը, 

բայց «բարոյականության այդ ցածր մակարդակը», որի 

տակ հաճախ նկատի է առնվում տեղ գտած կոռուպ-

ցիան, միշտ էլ ուղեկցել է խորհրդային տասնամյակներին։ 

Իսկ վերջիններս նաև ավանդության ուժ ունեն, որոնք նոր 

պայմաններում, կապված անհատի և տնտեսական ազա-

տականացման հետ, պետք է դրսևորվեին նոր ուժով։ 

Իսկ հանրապետության նոր պայմանները՝ ցածր կենսա-

մակարդակը, անկատար ու նոր ձևավորվող օրենսդրա-



 214 

 

կան դաշտը, պիտի պայմանավորեին հակասություններն 

ու շեղումները՝ որպես պատմական արդի փուլին յուրա-

հատուկ անխուսափելի դրսևորում։ Ինչպես մյուս, այնպես 

էլ հարկային համակարգի վերաբերյալ կարելի է հան-

դիպել արևմտյան երկրների փորձի վկայակոչումների։ 

Յանոշ Կորնայը հենց այս իմաստով նկատում է, թե պառ-

լամենտական դեմոկրատիան, որը քաղաքացիների և 

պետության միջև հարաբերությունները բերել է վստա-

հության, տևել է հարյուրամյակներ։ Այնտեղ հարկային 

տեսուչների միջամտությունը քաղաքացիների անձնական 

կյանքին սահմանափակված է օրենքով, իսկ քաղաքացին 

կարող է անհրաժեշտության դեպքում դիմել դատարան։ 

Եվ միևնույն է, այդ պայմաններում հարկային տեսչու-

թյունը հաճախ չարաշահում է իր իշխանությունը։ «Եվ 

այստեղ ծագում է կարևորագույն բարոյական մի երկ-

ընտրանք՝ ո՞ր մեղքն է շատ՝ պատժել 100 հոգու, եթե 

նույնիսկ 99 մեղավորների կողքին հայտնի է ընդամենը 

մեկ անմեղ, թե՞ թույլատրել այդ 99-ին պատժվելուց 

ազատվել, միայն նրա համար, որպեսզի միակ անմեղ 

մարդը չտուժի։ Անձամբ ես վերջին որոշման հաստատուն 

կողմնակիցն եմ»
246

։ 
 

*  * 

* 
 

Ինչպես նկատել ենք, հարկը իր փիլիսոփայական 

ընդհանուր մեկնության մեջ ներկայանում է որպես հա-

սարակական անհրաժեշտ բարիք, որը պետք է վճարի 

ամեն ոք, դրանով իսկ իր ավանդը ներդնելով ազգի քա-

ղաքակրթական կենսակերպի ապահովման իմաստով։ 

Բայց ինչպես միշտ, այլ բան է հարկի փիլիսոփայական 

բացատրությունը և այլ նրա իրական կոնկրետ դրսևոր-

ման ձևերը, որը պահանջում է հիմնավորել հարկագանձ-

ման արդարացիությունը և չափը, որոշակիացնել օբյեկտ-
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ներն ու սուբյեկտները, գանձման իրականացման արդյու-

նավետ մեխանիզմները։ Ինչպես միշտ, ամեն մի պատ-

մություն իր ընթացքի մեջ հարաբերվում է հասարակու-

թյան կենսափորձի նախորդ շրջանի նստվածքներին, 

այդպես էլ հարկային համակարգն է կենսափորձի այդ 

հարաբերության մեջ հարստանում նոր տարրերով։ 

Տնտեսագիտությունը հարյուրամյակների ընթացքում և, 

հատկապես, XVIII դարից սկսած՝ հարկային տեսության 

սկզբունքների մշակման բնագավառում հասել է որոշակի 

նվաճումների։ Սակայն, ինչպես նկատում Է Բ.Եղիազար-

յանը, հարկային տնտեսագիտությունը դեռևս նոր հետա-

զոտությունների անհրաժեշտություն ունի պարզելու, թե 

Աստվածաշնչից եկող «Աստծունը՝ Աստծուն, Կեսարինը՝ 

Կեսարին» ձևակերպման մեջ ինչն Է Աստծունը, և ինչը 

Կեսարինը։ Այսինքն՝ խոսքը վերաբերում է ստեղծված 

արդյունքի բաշխմանը հասարակության և անհատների 

միջև, որը հանգում է ինչը, ում կողմից, ինչ հիմքի վրա է 

կատարվելու բաշխումը հարցերի պատասխաններին։ Չի 

կարելի ասել, թե տնտեսագիտությունը նշված հարցերի 

վերաբերյալ իր մշակումներում չի հասել նշանակալից 

արդյունքների, այնուամենայնիվ, նկատելի է «երևույթի 

տեսանելի մասի և խորքայի պատճառների տարանջատ-

վածություն»
247

։ 

Ինչպես ասում է փիլիսոփան, «չկա հետևանք առանց 

պատճառի, պատճառը պատճառ է հետևանքի մեջ»։ Եվ 

ահա Բ.Եղիազարյանը փորձում է գտնել պատճառների 

պատճառը գնահատելու այժմյան հարկային համակարգի 

և հարկի իրական էության համապատասխանությունը։ 

Չանդրադառնալով «զարգացող գոյատևման» գաղափարի, 

«արժեքի պահպանման տնտեսական օրենքի» և այլ 

հասկացությունների մեկնություններին, հեղինակն արդ-

յունք ստանալու գործընթացում առանձին ուշադրություն 
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է դարձնում բնական ռեսուրսների արժեքային հաշվառ-

ման և վերարտադրության խնդրին, որոնց սպառողա-

կան արժեքի՝ օգտակարության տեսանկյունից ճիշտ հաշ-

վառումը գործնականում կապված է մեծ դժվարություն-

ների հետ։ Արդյունքի ստեղծման համար սպառված և 

նրա արժեքում ներառված, սակայն վերարտադրության 

ծախսումներում չհաշվառվող այդ արժեքն էլ հասարա-

կության համար դառնում է խնայված արդյունք՝ որպես 

զարգացմանն ուղղվող միջոցների աղբյուր, որը տնտե-

սագետը պայմանականորեն համարում է «հավելյալ 

արդյունք»
248

։ Տվյալ երկրի բնական ռեսուրսները՝ որպես 

հանրության ընդհանուր սեփականություն, որոշակի 

իրավունքներ են ենթադրում այդ երկրի քաղաքացիների 

համար։ Ուստի՝ հանրությանն է պատկանում նաև վերը 

նշված «հավելյալ արդյունքը»։ Շուկայական տնտեսա-

կան մոդելի պայմաններում բնական ռեսուրսների նկատ-

մամբ սեփականության կամ օգտագործման իրավունքը 

փոխանցվելով մասնավոր հատվածին, փաստորեն, նրան 

է փոխանցվում նաև ստացվող արդյունքի նկատմամբ 

սեփականության իրավունքը «ըստ էության, իրական սե-

փականատիրոջը ռեսուրսների դիմաց վճարելու պար-

տավորվածության հետ մեկտեղ (վարձակալության վճա-

րի նմանությամբ)։ Կարծում ենք, դա էլ հենց դառնում է 

հարկի տնտեսական հիմքը և հնարավորություն է ըն-

ձեռում շահույթի տեսքով ստացվող հավելյալ արդյունքի 

մի մասը վերադարձնել հանրությանը՝ հասարակական 

ծառայությունները և հասարակության զարգացումը ֆի-

նանսավորելու համար...: Այս առումով շահույթի հար-

կումը ոչ թե կառավարող մարմնի կողմից իր գործունեու-

թյունը ֆինանսապես ապահովելու նպատակով ձեռնար-

կած միջոց է, այլ ունի իր օբյեկտիվ տնտեսական հիմքը, 

որը, կարծում ենք, կարելի է անվանել հարկման տնտե-
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սական օրենք»
249

։ Նման ելակետը գիտական կոնկրետ 

խնդրի առաջ է դնում նաև այլ գործոնների՝ մարդկային, 

սոցիալական կամ գիտական կապիտալի և այլ հարկա-

գանձման հիմքերի հետազոտությունը։ 

Տնտեսագետի դիտողությունները նշված հարցերի 

վերաբերյալ ավելի շատ ենթադրում են տեսական հար-

թություն։ Գիտության մեջ միշտ չէ, որ տեսականը գտնում 

է իր կիրառական իրացումները։ Այլապես գիտությունը 

կդադարեր գիտություն լինելուց։ 
 

*  * 

* 
 

Ինչպես ամեն մի համակարգ, այնպես էլ հարկային 

համակարգը, ենթակա է որոշակի գնահատման։ Հարկային 

համակարգի նպատակը հարկային մուտքերի ապահո-

վումն է։ Սակայն հայտնի է, որ միջոցների որոշակի գու-

մարի ստանալը կարելի է իրականացնել տարբեր եղա-

նակներով։ Ինչպես ապահովել և համատեղել արդյունա-

վետության և արդարության սկզբունքները։ Հետևապես 

հարկային համակարգը չի կարելի դիտարկել լոկ որպես 

պետական բյուջեի ձևավորման միջոց։ Հարկային դրույք-

ների փոփոխության միջոցով պետությունը կամ կարող է 

խթանել այս կամ այն ապրանքների ու ծառայությունների 

արտադրությունը, կամ ընդհակառակը՝ դրանք կրճատել։ 

Մի այլ դեպքում, պետությունը, փաստորեն, արտադրող-

ներին անուղղակի ձևով ստիպում է վարելու ինվեստի-

ցիոն քաղաքականություն, մյուս կողմից, նույն հարկային 

դրույքների միջոցով՝ կատարում է եկամուտների վերա-

բաշխում քիչ եկամուտ ստացողներին սոցիալական 

պաշտպանվածության ապահովման նպատակով։ Կամ 

հայտնի է, որ հարկային համակարգը պետք է կառուց-

ված լինի հորիզոնական և ուղղահայաց արդարության 

սկզբունքների վրա։ Հորիզոնական սկզբունքի համաձայն, 
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հարկային օրենքները եկամուտների միևնույն մակար-

դակի վրա գտնվողների համար պետք է նախատեսեն 

հավասար, իսկ եկամուտների մակարդակի ոչ հավասար 

պայմաններում գտնվողների համար ոչ հավասար կամ, 

ինչպես անվանում են, ուղղահայաց դրություն։ Այնուամե-

նայնիվ, որն է շատ եկամուտ ստացողներից հարկման 

սահմանը։ Կամ հարկային համակարգի ընդհանուր գնա-

հատման առումով՝ հարկային համակարգերից ո՞րը հա-

մարել առավել արդարացի։ Տնտեսագիտական տեսու-

թյան մեջ միանշանակ պատասխանների փոխարեն, ավելի 

շատ կարելի է հանդիպել այս կամ այն համակարգն ար-

դարացնող պոստուլատների։ Ինչպես ասում են, արդա-

րությունը գեղեցկության և տգեղության նման, կախված 

է անհատի՝ դրանց անձնական ընկալումից։ Հետևապես, 

հարկային համակարգը գնահատող դժվարությունն այն 

բազմակի կապերում կողմնորոշվելու մեջ է, որին պիտի 

առնչվի տնտեսագիտությունը։ Այն պահանջում է՝ «Նախ, 

հստակորեն առանձնացնել գնահատման հիմնական ուղ-

ղությունները, ձևավորել յուրաքանչյուրը բնութագրող 

ցուցանիշներ, ստուգել դրանց հաշվարկման մեթոդիկան 

և տեղեկատվական ապահովվածությունը, ապա և իրա-

կանացնել գնահատումը»
250

։ 

Եվ ահա Բ.Եղիազարյանն առանձնացնում է հար-

կային համակարգերի գնահատման հետևյալ հիմնական 

ուղղությունները. հարկային եկամուտների բավարարու-

թյան մակարդակ, ֆիսկալ համակարգի կայունության 

աստիճան, հարկային եկամուտների ճկունություն, հար-

կային համակարգի համացիկլայնություն, հարկման կա-

յունություն, հարկային համակարգի ազդեցությամբ պայ-

մանավորված տնտեսական ձևափոխումներ, տնտեսա-

կան աճի վրա հարկային համակարգի ազդեցություն, 

հարկային բեռի բաշխման հորիզոնական և ուղղահայաց 
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արդարության գնահատում, հարկային համակարգի վար-

չարարության գնահատում
251

: 

Ընդհանրապես, Բ.Եղիազարյանը երևույթների վեր-

լուծության ժամանակ, առանձին ուշադրություն է դարձնում 

մեթոդաբանական հարցերին, որոնք, կարելի է ասել, վե-

րաճում են հետազոտության կարևոր ոլորտի։ Իսկ դա 

տնտեսագիտական միտքը մղում է նոր եղանակների 

որոնման։ Չեմ անդրադառնում հարկային համակարգի 

վերը նշված ուղղություններից յուրաքանչյուրի վերաբերյալ 

լուծումներ ենթադրող տնտեսագետի դիտողություննե-

րին, իսկ ինչ վերաբերում է ամբողջ համակարգին, ապա 

«համալիր գնահատման համար անհրաժեշտ է ձևավորել 

նաև ամփոփ ցուցանիշներ, որը զգալի դժվարություններ 

ունի»։ Տեսությունը նորից է դիմորոշվում նոր որոնում-

ների։ Հարկային գործունեության գնահատման ցուցա-

նիշների օպտիմալ կազմի որոշման հարցերն է արծարծում 

նաև Ա.Սիմոնյանը
252
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5. 

Հարկային տնտեսագիտության բաղկացուցիչներից 

է հարկերի հավաքագրման խնդիրը, որպես հարկային 

ընդհանուր համակարգի գործունեությունը բնութագրող 

ցուցանիշ։ Ցածր հավաքագրման մակարդակն իր հե-

տևանքների մեջ կարող է պայմանավորել սոցիալական 

կիսատ ֆինանսավորվող ծրագրերի առկայությունը, 

տնտեսության զարգացումը և շուկայական համակարգի 

խթանման համար անհրաժեշտ միջոցների պակասը, մի-

ջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից երկ-

րի վարկային կախվածությանը, գների աճի, ինֆլյացիա-

յի, շրջանառության մեջ նոր թղթադրամի թողարկումը և 

այլն։ Տնտեսական պատմությանը հազիվ թե հայտնի 

լինի որևէ երկիր և որևէ ժամանակ, որտեղ կարելի է 

գրանցել հարկերի վճարումից չխուսափելու երևույթը։ 
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Առավել ևս այն երկրներում, որոնցում նոր են ձևավոր-

վում շուկայական հարաբերությունները։ Որքան փաս-

տարկներ կարելի է բերել հարկերի վճարումից խուսա-

փելու տնտեսական ու սոցիալական ոչ ցանկալի հե-

տևանքների, նույնքան էլ կարելի է բերել հարկերի վճա-

րումից խուսափելու պատճառների մասին։ Գրականու-

թյան մեջ հարկերի հավաքագրման ցածր մակարդակը 

պայմանավորվում է հարկային օրենքների ու հարկային 

համակարգի անբավարար մշակվածության ու հակասա-

կանության, կազմակերպչական ու տեխնիկական գոր-

ծոնների՝ մասնավորապես նյութական, տեղեկատվական 

ու մեթոդոլոգիական անհրաժեշտ հագեցվածության, կար-

գապահական և «հարկային կուլտուրայի» առկայության 

հետ։ Նոր ձևավորվող շուկայական տնտեսության մթնո-

լորտում, երբ հարկերը հանդիսանում են պետությանը 

համապատասխան միջոցներով ապահովելու մեխանիզմ, 

բնակչության ցածր եկամուտները, տնտեսական ճգնաժա-

մային կացության պայմաններում ձեռնարկությունների 

գոյատևելու պահվածքը ձևավորում է հարկերի վճարու-

մից խուսափելու հոգեբանություն։ Հարկային բարոյակա-

նության այսպիսի ցածր մակարդակի պայմաններում, 

ինչպես նկատում է Յ.Կորնայը, Հունգարիայի համար հար-

կային տեսչությունները սկսում են «լրտեսել հարկատու-

ներին, ուսումնասիրել եկամուտների աղբյուրները և 

ծախսերի կառուցվածքը։ Դա մարդկանց խրախուսում է 

ոստիկանություն հայտնել բոլոր իրենց այն բարգավաճող 

հարևանների մասին, որոնց կարելի է կասկածել հարկային 

վճարումների ժամանակ մեքենայություններ կատարելու 

մեջ։ Այդ ամբողջի սահմանը կարող է դառնալ մի համա-

կարգ, որը ենթադրում է. ամեն մի ընտանիքում պետք է 

լինի հարկային տեսուչ, որը մշտապես կստուգի ընտա-

նիքի օրական եկամուտներն ու ծախսերը։ Այս դեպքում 
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իրականում արժե վճարել տեսուչներին խոստացած փո-

ղերը յուրաքանչյուր գլխի և, իհարկե՝ օձիքից բռնած յուրա-

քանչյուր քաղաքացու համար։ 

Միայն այդպիսի ելքի հնարավորությունը բավական 

է սարսափեցնելու ցանկացածին, ով հանդես է գալիս ան-

հատի ազատության, իր հայեցողությամբ փողերին 

տնօրինելու հնարավորության, անձի իրավունքների լիի-

րավ հարգանքի համար»
253
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Հանրապետության հարկային կացության վերաբեր-

յալ ուսումնասիրություններում հաճախ նախորդ տարի-

ների պետական բյուջեի կատարողական վերլուծություն-

ների արդյունքում նշվում է եկամուտների ձևավորման 

գործում շահութահարկի նվազման միտում, պայմանա-

վորված ինչպես վարչարարական, այնպես էլ շահութա-

հարկի մասին օրենքի թերություններով։ Անկատարու-

թյուններ կարելի է գրանցել նաև եկամտահարկի հավաք-

ման բնագավառում։  

Չեմ ուզում անդրադառնալ հարկերից խուսափելու 

օրինական կամ անօրինական եղանակների, հարկային 

վերահսկողության բովանդակության ու ձևերի և այդ 

կարգի հարցերի վերաբերյալ արծարծումներին։ Սակայն 

մի բան ակներև է. «Հարկերից խուսափելը քայքայում է 

շուկայական մրցակցության հիմքերը, բարեխիղճ հար-

կատուի համեմատությամբ հարկ չվճարողներին դնելով 

ավելի շահեկան վիճակում։ Բացի դրանից, հարկի թերա-

վճարը մի անձի կողմից իրականացվում է այլ հարկա-

տուների հաշվին։ Պետությունը ստիպված է բարձրաց-

նելու դրույքները կամ դիմելու հարկման նոր ձևերի»
254
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*  * 
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Ընդհանրապես՝ համակարգերի, այդպես էլ հանրա-

պետության հարկային համակարգի գնահատականը՝ 

պետք է տրվի իր ընդհանրության մեջ։ Կարելի է բերել 

փաստարկներ, թե այդպիսի մոտեցմամբ նրանում տեղ 

գտած թերությունները ենթարկվում են համահարթեցման 

սկզբունքին։ Իսկ միայն այսպիսի մոտեցմամբ սուբյեկտի-

վիզմը դառնում է անխուսափելի, անտեսվում է երևույթ-

ների օբյեկտիվ ընկալումը։ Իսկ իրողությունն այն է, որ 

հանրապետության հարկային համակարգը կայացած է և 

շարժվում է դեպի միջազգային չափորոշիչները։ 

Ընդլայնվում են հարկային տնտեսագիտության հետա-

զոտական ոլորտները, գիտական քննության առարկա են 

դառնում հանրապետության հարկային համակարգի 

ձևավորման ու զարգացման, հարկային համակարգի ու 

տնտեսական այս կամ այն երևույթների հետ ունեցած 

առնչությունների ուսումնասիրության հարցերը, ինչպես 

օրինակ՝ հարկագանձման օբյեկտիվ հիմքերի, հարկային 

գործունեության գնահատման ցուցանիշների, հարկային 

եկամուտների ծրագրերի մշակման, հարկերի ու տուր-

քերի դերի՝ որպես բյուջեի եկամուտների ձևավորման 

աղբյուրի, տարբեր հարկատեսակների, հարկաբյուջետային 

քաղաքականության, հարկերի հավաքագրման և այլն։ 

Սա, կարծես, կապերի ու փոխազդեցությունների վերա-

բերյալ վերլուծության մի նախնական շրջան է, որին պիտի 

հաջորդի հիմնարար հետազոտությունների շրջանը։ 

6. 

Կարելի է վկայակոչել բազմաթիվ պատմական փաս-

տեր այն մասին, թե հարկային համակարգն ինչպիսի ազ-

դեցություն կարող է ունենալ հասարակության սոցիալ-
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տնտեսական գործընթացների վրա՝ պատճառ դառնալով 

քաղաքական, տնտեսական ու սոցիալական խորը ցնցում-

ների, վերելքների և վայրէջքների։ Ինչպես նկատել է 

Պ.Պրուդոնը, «հարկի հարցն ըստ էության, ոչ այլ ինչ է, 

քան պետության հարցը»։ Իսկ ռուս հասարակագիտա-

կան մտքի հայտնի ներկայացուցիչ Ն.Տուրգենևի կարծի-

քով. «Հարկերն, ավելի որոշակի ասած, հարկային վատ 

համակարգերը, ինչպես ցույց է տալիս պատմությունը, 

եղել են այն պատճառներից մեկը, որ նիդեռլանդացիներն 

անկախացել են Իսպանիայից, շվեյցարացիները՝ Ավստ-

րիայից, ֆրիսլանդացիները՝ Դանիայից և վերջապես կո-

զակները՝ Լեհաստանից։ Արտասահմանյան առևտրի 

նկատմամբ ֆինանսական կառավարման վատ համա-

կարգը վճռական նշանակություն է ունեցել Անգլիայի դեմ 

հյուսիսամերիկյան գաղութների խռովության վրա։ Վի-

ճարկման ենթակա չէ նաև այն, որ Լյութերյան ռեֆոր-

մացիային առիթ է տվել ժողովրդից ոչ հմուտ փողի հա-

վաքելը։  

Իհարկե, ֆինանսների խանգարումը չէ, որ առաջաց-

րել է ֆրանսիական հեղափոխությունը, բայց շատ արա-

գացրել է այն և առանձնահատուկ ազդեցություն ունեցել 

նրա ընթացքի վրա»
255

։ 

Խորհրդային տարիներին, երբ ամեն ինչ «որոշ» էր, 

հարկերի և հարկագանձման թեման ոչ այնքան արծարծ-

վող հարցերից էր։ Հասարակական փոխակերպումների 

վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում այն հայտնվել 

է հետազոտողների ուշադրության կենտրոնում, և թեման 

շարունակում է հետաքրքրել մասնագետներին։ Եվ դա 

բնական է։ Ու, թեև իր ամբողջության մեջ ուրվագծվել է 

Հայաստանի Հանրապետության հարկային համակարգը, 

բայց նրա օրենսդրական դաշտում դեռևս առկա են անո-

րոշություններ, հակասական կողմեր, հարկաբյուջետային 
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իրավասությունների ու սոցիալ-տնտեսական պատասխա-

նատվությունների կենտրոնի և տեղերի հստակեցման և 

այլ առումներով։ 

Վլադիմիր, Դավիթ և Տիգրան Հարությունյանների 

«Հարկեր և հարկագանձում» ծավալուն աշխատությունից 

կարելի է հետաքրքիր տեղեկություններ քաղել հարկերի 

և հարկագանձման սկզբունքների ու տեսաիրավական 

հիմքերի վերաբերյալ սկսած հին աշխարհից, ինչը գալիս 

է հաստատելու, որ ժամանակակից գրեթե բոլոր հարկա-

տեսակներն այս կամ այն չափով ունեցել են իրենց նախ-

նական դրսևորումները և, որ հարկերը տնտեսական հա-

րաբերությունների ամենահնագույն ձևերից են։ 

Ընդհանրապես, պետության մեջ հարկային հարա-

բերություններն արտահայտվում են հարկային քաղաքա-

կանության մեջ, որը կոչված է պետության գործունեու-

թյան համար անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսներով 

ապահովման, ազգային տնտեսության արդյունավետու-

թյան բարձրացման բարենպաստ պայմանների ստեղծման 

և բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման համար։ 

Սակայն, «Հարկային քաղաքականությունը տնտեսության 

պետական կարգավորման այն տեսության ածանցյալն է, 

որը որդեգրում է տվյալ երկրի իշխանությունը»
256

: 1990-

ական թվականների ՀՀ-ի համար այդպիսին մոնետարիս-

տական տեսությունն էր, որում շուկայական տնտեսու-

թյանն անցնող երկրների վերաբերյալ ցուցումներ չկային, 

և վերածվեց տնտեսության արագ վերականգնման հույ-

սերի էյֆորիային
257

։ 

Աշխատության մեջ ՀՀ հարկային օրենսդրության 

պատմությունը բաժանվում է երկու փուլերի՝ 1992-

1997թթ., որպես առաջին կամ ձևավորման փուլ և 

1997թ.-ից հետո՝ որպես երկրորդ կամ բարեփոխումների 

փուլ։ Ինչպես ամբողջ տնտեսական համակարգի, այն-
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պես էլ նրա մի մասը կազմող հարկային համակարգի 

համար դա բեկման ժամանակաշրջան էր, երբ նորմատիվ 

օրենքներով կարգավորվածությունը, գործողության մեջ 

դրված հարկատեսակներն ու տուրքերը հաճախ իրական 

հատվածում ունենում էին այլ հետևանքներ, ազգային 

տնտեսության աճի լծակներից վերածվելով «պատժա-

միջոցների»։ Նշված հարցերը ստացել են համապատաս-

խան մեկնաբանություններ և ժամանակի հոսքի մեջ վեր 

հանել հարկատեսակների և տուրքերի գործողության 

սահմաններն իրենց հակասական և կատարելագործում 

ակնկալող պարագծերում։ Այսպես, օրինակ, ուղղակի և 

անուղղակի հարկերի հարաբերակցության համատեքս-

տում, տալով հարկային եկամուտների գնահատականը, 

ընդհանրացվում է հարկման մակարդակի ցածր լինելու 

փաստը, անուղղակի հարկերի բարձր մասնաբաժինը, 

հարկման անարդարությունը
258

 և այլն։ Կամ անդրադառ-

նալով առանձին հարկատեսակների և դրանց փոխա-

րինիչների գծով հարկային պարտավորությունների հաշ-

վարկման կատարելագործման խնդիրներին, հեղինակ-

ներն առկա բացթողումների ու թերությունների վերացումը 

կարևորում են հարկման արդյունավետության մակար-

դակի բարձրացման և պետական բյուջեի եկամուտների 

աճի առումներով
259

։ Նշված հիմնախնդիրների լուծման 

համատեքստում, որպես հարկային պարտավորություն-

ների հաշվարկման կատարելագործման օրենսդրական 

ու մեթոդաբանական մոտեցումներ, առաջարկվել են. 

ուժը կորցրած ճանաչել «ԱԱՀ-ի մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ 

հոդվածի 15- րդ և 17-րդ, 16-րդ հոդվածի 1- ին, 5-րդ, 7-րդ 

և 11-րդ կետերը, «Հայաստանի Հանրապետություն ներ-

մուծվող դիզելային վառելիքի և բենզինի հաստատագրված 

վճարների մասին», «Հաստատագրված վճարների մասին» 

և «Ծխախոտի արտադրանքի համար հաստատագրված 
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վճարների մասին» ՀՀ օրենքները, «Շահութահարկի մասին» 

ՀՀ օրենքի «նվազագույն շահութահարկի» հաշվարկման 

և գանձման դրույթը, վերանայել նույն օրենքի 12-րդ հոդ-

վածի 4 - րդ կետը և այլն։ Նույն դիտողականությամբ են 

շարադրված նաև աշխատության մյուս բաժինները։ 

Այս իմաստով հարկային պարտավորությունների 

հաշվարկման օրենսդրական և մեթոդաբանական հիմ-

քերը ՀՀ-ում, հարկման արդյունավետության և պետա-

կան բյուջեի հարկային եկամուտների գնահատականը 

ՀՀ-ում, ՀՀ հարկային պարտավորությունների հաշվարկ-

ման կատարելագործման օրենսդրական ու մեթոդաբա-

նական մոտեցումները ՀՀ-ում, փոքր և միջին ձեռնարկա-

տիրության հարկման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման 

մոտեցումները ՀՀ-ում, ֆինանսատնտեսական արդի 

ճգնաժամի հետևանքները, դրա հաղթահարման և հա-

կաճգնաժամային միջոցառումների բարելավման ուղի-

ները ՀՀ-ում. հարկային ասպեկտ գլուխները ՀՀ հարկային 

օրենսդրության ընթերցումներն են կոնկրետացված ազ-

գային տնտեսության տեսադաշտի վրա իրականության 

հետ համադրման, պարզաբանումների և միջազգային 

փորձի հաշվառման առումներով։ Դրանցում պիտի տեսնել 

«Հարկեր և հարկագանձում» աշխատության արժանիք-

ները։ 
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Նոր պարադիգմա.  

Սահմանազատման դիտողություններ 

1. 

Վերջին տարիներին տնտեսագիտական միտքը 

հայտնվել է փիլիսոփայական ինչուների տիրույթում։ 

Լ.Աբալկինն իր վերջին ուսումնասիրություններից 

մեկում նկատում է, թե այն պարադիգման (պատկերա-

ցումների և գաղափարների այն տեսական համակարգը, 

որը շատ թե քիչ տալիս է աշխարհի, նրա զարգացման 

միտումների և ուղղությունների ամբողջական նկարա-

գրությունը), որի վրա կառուցվել են հետագա հասարա-

կաբանության հիմնական դրույթները, ձևավորվել է դեռևս 

XVIII դարում, որն իր հիմքում ուներ Ի.Նյուտոնի երկնա-

յին մեխանիկան որպես կառուցվածքի մի իդեալական 

մոդել, որտեղ ամեն ինչ գտնվում է փոխադարձ կապի մեջ 

և գործում է ավտոմատ ձևով՝ առանց արտաքին ուժերի 

և բարձրագույն էակների միջամտության։ Դա վերա-

բերում է ինչպես Ադամ Սմիթին, որի տեսական մոդելում 

անձնական շահն ու մրցակցությունը պետք է ստեղծեին 

հասարակական ներդաշնակություն, այնպես էլ նյութա-

պաշտական հայեցությունից դուրս այլ բացատրություն 

չընդունող մարքսիստական դոկտրինային, որը որպես 

մտածողության համակարգ փորձում է ամբողջական 

պատկերացում տալ հասարակական կարգի մասին և 

որոշել առաջընթացի նրա միտումները։ Չի կարելի ասել, 

թե այդ պարադիգման չի արտացոլում նախորդ զարգաց-

ման ընթացքը, կամ բոլորովին ճիշտ չեն նրանում առա-

ջադրված պոստուլատները։ «Սակայն XX դարի երկրորդ 

կեսին,– գրում է Լ.Աբալկինը,– բուն քաղաքակրթության 

զարգացման մեջ կատարվել են այնպիսի արմատական 
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տեղաշարժեր, այնպիսի արմատական փոփոխություններ, 

որ այդ պարադիգման դադարել է աշխատելուց։ Ամենից 

առաջ չի գործում հասարակության գծային առաջընթացի 

տրամաբանությունը։ Հասարակությունը չի ընթացել այդ 

ճանապարհով։ XX հարյուրամյակը լի է արյան ծովերով, 

փակուղային և նահանջների շարժումներով, կորսված 

սերունդներով։ Այսօր, ընդհանրապես դժվար է ասել մենք 

գնում ենք առաջընթացի ուղիով, թե շարժվում ենք նրա 

եզրային և փակուղային ուղղություններով։ Ռացիոնա-

լիզմը մատնվել է կրախի, որպես աշխարհում կատարվող 

գործընթացների բացատրության համընդհանուր եղա-

նակ։ Պարզ է դարձել, որ հասարակական զարգացումը 

որոշվում է ոչ միայն ռացիոնալ, այլ նաև իռացիոնալ 

ուժերով»
260

։ 

Որն է XX դարավերջի այն նոր պարադիգմը, որը 

պիտի ուղեցույց հանդիսանա արդի հասարակության, 

հատկապես նաև տնտեսագիտության համար, առայժմ չի 

ձևակերպված։ Բայց, որ տնտեսագիտությունն ինքը նոր 

պարադիգմի կարիք ունի, և հարկ է տեսությունը դուրս 

բերել մեկուսացումից, տնտեսական զարգացման պատ-

մությունը, նրա օրենքներն ու օրինաչափությունները 

բխեցնել ոչ թե զուտ տնտեսական փաստերից՝ դրանք 

դնելով լայն հայացքի քննության տակ, ընդ որում, դրանք 

կապակցելով ոչ միայն հասարակական մյուս գիտություն-

ների փորձի հետ, այլ նաև գիտության, ընդհանրապես, 

գուցե և առաջին հայացքից տնտեսագիտության հետ 

կապ չունեցող երևույթների հետ, դա ժամանակի պա-

հանջն է։ 

Մի քանի տարի առաջ «Ասիական բանկի» գիտական 

աշխատությունների շարքով հրատարակված «էկոնոմի-

կայի ֆիզիկան» ուսումնասիրության մեջ կատարվում է 

մի հետաքրքրական դիտողություն, թե «XX դարի համաշ-
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խարհային գիտությունը պետք է հարստանար Ի.Պավլովի 

պայմանական ռեֆլեքսների մասին ուսմունքով և Հանս 

Մելյեյի՝ սթրեսների վերաբերյալ տեսությամբ, որոնց վրա 

հիմնվելով միայն կարելի է բացահայտել հասարակության 

զարգացումը կառավարող տնտեսական օրենքները»
261

։ 

Հարցադրումն արդեն վկայում է այն մասին, որ հետազո-

տական տեսադաշտի մեջ են առնվում լայն շառավիղներ, 

կատարվում երևույթների լայն զուգորդումներ։ Հարկ է 

նկատել, որ տնտեսական այս կամ այն հիմնահարցի 

քննությունը որևէ մի տեսության մեկուսացած շրջանակ-

ներում, միշտ էլ պիտի տեղիք տար թյուրիմացություն-

ների և հապճեպ ընդհանրացումների։ 

Այժմ, ինչպես և ժամանակ առաջ, տպագրվում են 

գիտական հոդվածներ, որոնք նպատակ ունեն բացահայ-

տելու կոմունիստական տնտեսական, քաղաքական, բարո-

յական, կուլտուրական համակարգի ճեղքվածքները։ 

Հին տնտեսական և սոցիալական համակարգի 

խարխլումը 80-ական թվականների վերջերին մոլորու-

թյան հանգեցրեց դրա վերաբերյալ պատկերացումները։ 

Շուկայական հարաբերությունների մասին ավելի շատ 

ասում էին, քան տեսականորեն նախապատրաստվում 

դրան։ Սա շատ էական խնդիր է, և հենց այստեղ է, որ 

տնտեսագիտությունն ի հայտ բերեց լուրջ թերություններ։ 

Կատարվող ցնցումները պետք է սկզբնավորեին նոր 

հասարակաշինության գործընթացները, որոնք նոր չա-

փումներ պիտի գծեին տնտեսագիտության համար։ 

Այն, որ այսօր տեսության մեջ առկա է մի խայտա-

բղետ իրավիճակ, դա հատուկ շեշտի կարիք ունի, տեսա-

կան մտածողության շառավիղների բնութագրության 

տեսակետից։ 

Ռուսաստանում (նկատի ունեմ ԽՍՀՄ-ում) մինչև XX 

դարավերջը շարունակվում էր, անփոխարինելիության ուժ 
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ստացած, մարքսիստական տնտեսագիտության ուսմունքը։ 

Մինչդեռ, արդեն XVIII դարից եկող ընդհանուր պարա-

դիգման վաղուց սկսել էր ճեղքվածքներ տալ՝ առաջ 

բերելով տեսական մտքի փոխակերպություններ։ Ջ.Շեկլի 

այն կարծիքը, թե իսկական տնտեսագետը պետք է լինի 

«մաթեմատիկոս, փիլիսոփա, հոգեբան, մարդաբան, պատ-

մաբան, աշխարհագրագետ, մասնագետ քաղաքականու-

թյան բնագավառում, գրական ոճի վարպետ, իրական 

կյանքն իմացող մարդ և գործնական փորձ ունեցող 

առևտրի և ֆինանսների բնագավառում, պետք է հասկա-

նա կառավարումից և լավ տիրապետի 4-5 լեզուների»
262

, 

ի վերջո, նշանակում է տնտեսական մարդուն դիտարկել 

ոչ միայն որպես արտադրող էակի, այլ՝ իր բոլոր չափում-

ների մեջ, որպես ամբողջական մարդու՝ իր սոցիալական 

ու հոգեբանական բոլոր անդրադարձներով։ 

Իսկ որտեղ սահմանափակությունը, այնտեղ էլ՝ նախ-

կին բանաձևումները նոր համակարգում վերաձևելու 

անխուսափելիությունը։  

Հարցն այն է, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի հասարա-

կական միտքը մշակողները ճիշտ կետում գտնեն կա-

տարվող տնտեսական զարգացումներին բնորոշ իմաս-

տավորումները։ 

Մարքսիստական մտածողության տնտեսական պա-

րադիգմայում արտադրությունը ելակետային էր և բնորոշ 

տնտեսական հարաբերությունների ամբողջ համակարգի 

համար։ Մինչդեռ, այն արդեն սուր վեճերի տեղիք էր տալիս։ 

Հայտնի տնտեսագետ Վահան Տոտոմյանցը, հիմք 

ունենալով XIX դարի տնտեսական ուսմունքները, մերժում 

է արտադրության՝ որպես հասարակական գործունեու-

թյան ու տնտեսական հարաբերությունների ճանաչողական 

ելակետային նշանակությունը։ Արտադրությանը վերա-

պահվում է երկրորդային ֆունկցիա և որպես ուսումնա-
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սիրության օբյեկտ՝ տարրալուծվում սպառման մեջ։ Եվ 

որքանով որ արտադրությունը վերջին հաշվով է ծառա-

յում մարդկային պահանջմունքների բավարարմանը, այդ-

քանով էլ սպառումը պետք է դրվի հասարակական բոլոր 

հարաբերությունների բացատրության հիմքում։ Այս առու-

մով էլ նա համաձայնում է անգլիական տնտեսագետ 

Ս.Ջևոնսի այն մտքին, թե քաղաքատնտեսության ամ-

բողջ տեսությունը կախված է սպառման հարցի ճիշտ 

դրվածքից, և որ տնտեսագիտական մտքի բնագավա-

ռում սպառման տեսության մշակումը «սպասում է իր 

Ադամ Սմիթին»
263

։ 

Ավստրիական դպրոցի ներկայացուցիչ Վիզերը քա-

ղաքատնտեսությունը դիտում է որպես կիրառական հո-

գեբանություն և համարում, որ նրա խնդիրն է տնտեսա-

կան երևույթների բացատրությունը լայն շարժառիթներով, 

որով առանձին մարդիկ ղեկավարում են իրենց գործու-

նեությունը։ Իսկ Բեմ Բավերկն այն կարծիքին է, թե սո-

ցիալական օրենքներն անհատների գործունեության ար-

դյունք են, իսկ անհատների գործողությունները որոշվում 

են համապատասխան շարժառիթներով։ 

«Եսասիրության» սկզբունքը լիովին տեղադրվում է 

իրարից անկախ երկու ենթակաների առօրյա գործարք-

ների իրականացման ժամանակ։ Սակայն, նախ, ժամա-

նակակից տնտեսական կյանքը ենթադրում է խմբային 

շարժառիթների գոյության առկայությունը, իսկ մյուս 

կողմից, առանձին տնտեսական ենթակաների շարժա-

ռիթները կարող են վերաճել հասարակական շարժա-

ռիթի և արդեն գործել որպես հասարակական ֆենոմեն։ 

Այս մեկնությունները տեղին եմ գտնում պարզապես 

ցույց տալու, թե մարքսիստական տնտեսագիտության 

կանխադրույթները որքան կտրված են եղել նույնիսկ 
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տասնամյակներ առաջ գոյություն ունեցող բանավեճային 

այլակարծություններից։ 

XX դարի երկրորդ կեսը նշանավորվում է հասարա-

կական հարաբերությունների արմատական տեղաշար-

ժերով։ Ուսումնասիրություններում, որպես ժամանակակից 

փուլի զարգացման առանձնահատկություն, հատկապես 

նշում են հասարակական շահերի կառուցվածքում տնտե-

սական և ոչ տնտեսական գործոնների հարաբերության 

որակական փոփոխությունները։ 

Ա.Վալենտեյը հասարակական ընդհանուր զարգաց-

ման մեջ առանձնացնում է քաղաքակրթության երեք 

հիմնական փուլեր՝ համայնական, քաղաքացիական և 

ժամանակակից համաշխարհային, ցույց տալով, թե քա-

ղաքակրթության հաջորդականության հետ ինչ փոխա-

կերպության են ենթարկվել դրանք բնութագրող չափում-

ները։ 

Ժամանակակից զարգացման մեջ գոյություն ունեն 

երկու խմբեր՝ տարբեր ուղղվածություններ ունեցող մի-

տումներով։ Առաջին խումբը նպաստում է «իսկական 

համաշխարհային քաղաքակրթության» հաստատություն-

ների ծագմանը՝ համայնական-հասարակական համա-

կարգի, հանրային, պետական սեփականության, հասա-

րակական հարստության հոգևոր ձևի, հասարակական 

հարաբերությունների սոցիալական բնույթի, տնտեսու-

թյան որակական աճի և այլն։ Երկրորդը հակում ունի 

քաղաքականության համայնական և քաղաքացիական 

տիպերին բնորոշ հարաբերությունների պահպանման։ 

Այստեղից էլ՝ այնպիսի տեսական կառուցվածքի մշակ-

ման անհրաժեշտությունը, ինչը հնարավորություն կտա 

հասկանալու, թե ինչից ենք հրաժարվում և ինչ ենք 

ընդունում։ Այլապես մարդկությանը կարող է սպառնալ 

«աստվածների վերջալույսը»
264

։ 
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Թեև, նույնիսկ մինչև 90-ական թվականների սկիզբը, 

գրականության մեջ շարունակում էր կրկնվել քաղաքա-

տնտեսությանը տրված այն բնորոշումը, թե այն ուսում-

նասիրում է «նյութական բարիքների արտադրության, 

բաշխման, փոխանակության, սպառման օրենքները մարդ-

կային հասարակության զարգացման տարբեր աստի-

ճաններում», այնուամենայնիվ, առանձին ուսումնասիրու-

թյուններում տնտեսական երևույթներն ու կատեգորիա-

ները ստանում են նոր մեկնություններ, առաջադրում 

կարծիքներ ու չափանիշներ։ 

Հայտնի է, որ խորհրդային տնտեսագիտության մտքի 

համակրանքը եղել է հասարակական վերարտադրու-

թյան միայն մի կողմի՝ նյութական բարիքների արտա-

դրության հարցերի հետազոտությունը։ Թեև նշվում էր 

նաև հոգևոր արտադրության մասին, սակայն նախապա-

շարմունքի ձևով մարդը շարունակում էր դիտվել որպես 

արտադրող ուժ։ Ահա թե ինչու Մ.Քոթանյանը շեշտում է, 

որ արդի տնտեսագիտության կարևոր խնդիրն է՝ հաղ-

թահարել այս սահմանը և հարցերը քննել նյութական և 

հոգևոր բարիքների կապի և ամբողջության մեջ։ Ի վերջո, 

հասարակության զարգացման պատմությունը տնտե-

սական ու հոգևոր զարգացման մի վերընթաց ուղի է, որը 

շարունակում է իր շարժումը դեպի «համընդհանուր 

բարեկեցության հասարակարգ»
265

։ 

Ինչպես ցույց է տալիս համաշխարհային փորձը, 

տնտեսական զարգացումը միշտ իր մեջ ներառում է 

համընդհանուր օրինաչափությունների ներքին ընդհան-

րություններ։ Էությունը չի փոխվում այն բանից, թե այդ 

ընդհանրություններն արտահայտող տարրերը տարբեր 

ժողովուրդների մոտ, երբ և ինչպես են դրսևորվում։ 

Տնտեսագիտության տեսության ժամանակակից կանխա-

դրույթների համակարգը ենթադրում է ինչպես որոշակի 
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միաձուլված (ունիֆիկացված) սկզբունքների մշակում և 

հաշվառում, այնպես էլ՝ տվյալ երկրին բնորոշ սովորու-

թյունների, պատմության և մշակույթի տարրերի հայտ-

նաբերում և որոշակիացում։ Եվ դա հատկապես անհրա-

ժեշտ է շուկայական հարաբերությունների ձևավորման 

ժամանակաշրջանում։ 

Ժամանակակից տնտեսական գիտության մեջ ձգտում 

է նկատվում ամեն ինչ ենթարկելու մոդելավորմանը՝ 

շեշտելով սկզբունքների տիեզերականությունը, մոդելա-

վորված մարդուն հակադրելով իրական, բնական մարդը, 

այս կամ այն երկրի տիեզերականացված մոդելին հա-

կադրելով իրական և հստակ երկրի սկզբունքը։ Մինչդեռ 

խնդիրն այն է, թե ինչպես համատեղել շուկայական 

տնտեսությանը բնորոշ տիպականի և առանձին երկրների 

անհատականի միասնության տարրերը, քանի որ հա-

ճախ այն, ինչ տիպական է հանդիսանում շատերի համար, 

կարող է հակադրություն հայտնաբերել առանձին երկրների 

կտրվածքով։ 

Ակներև է, որ արդի հասարակագիտությունը, ուստի 

նաև տնտեսագիտությունը, երևույթները պիտի դնի ավելի 

լայն հայացքի տակ՝ ելակետ ունենալով, թե. «Մարդ-

կային սոցիումի զարգացումը տեղի է ունենում ընդհա-

նուր տիեզերական օրինաչափությունների և գործըն-

թացների շրջանակներում։ Դա պիտի լինի նոր հայացք, 

որը պիտի հաշվի առնի այն ամենն, ինչը կոչվում է 

տիեզերական հոսք»
266

։ 
 

*  * 

* 
 

Հաճախ ասում են, թե այն, ինչ վերաբերում է բոլո-

րին, որոշակիորեն ոչ ոքի չի վերաբերում։ Այս իմաստով 

չի կարելի ենթադրել, թե տնտեսագիտության տեսու-

թյունը կարող է պատրաստի պատասխաններ տալ յու-
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րաքանչյուր տվյալ տնտեսական կացության համար, 

բայց որ այն անհրաժեշտ է տնտեսական գործունեության 

համար որոշակի տնտեսական պահվածքի և կողմնորո-

շումների ու արդյունավետ տնտեսական որոշումների 

համար, այդպես է։ Ահա թե ինչու տնտեսագետները մի 

անգամ չէ, որ շեշտում են տնտեսական փոխաձևության 

արդի փուլում նոր տնտեսական մտածողության անհրա-

ժեշտությունը և ձևավորումը։ Նկատենք, որ այդպես էր 

նաև XIX դարի վերջին քառորդին, երբ՝ կապված կապի-

տալիստական հարաբերությունների ձևավորման հետ, 

հայ միտքը մեծ կարևորություն էր հատկացնում տնտե-

սական գիտությանը ու փորձելով յուրացնել արևմտյան 

տնտեսական ուսմունքները, տնտեսական կրթությունը 

համարում ազգային վերածնության սկզբունքներից 

մեկը։ 

Տնտեսական կենցաղը և տնտեսական մտածողու-

թյունը ֆունկցիոնալ կապի մեջ են, որպես մի ընդհանուր 

պատմության երկու կողմեր։ Տնտեսության նոր ձևերի 

մուտքը մեզ մոտ շատ ավելի արագ կատարվեց, քան այդ 

ձևերի տնտեսական գիտակցումը։ Ուստի տնտեսական 

նոր մտածողության ձևավորման գործում հասարակական 

գիտակցությունը, ինչպես նկատում է Գ.Կիրակոսյանը, 

«Պետք է որոշակի պատկերացում ունենա այն մասին, որ 

ամեն մի նոր տնտեսաձևի, այդ թվում՝ շուկայականի 

սկզբնավորումն ու կայացումը, պահանջում են ժամանակ 

և տարածություն, որտեղ տվյալ տնտեսաձևի առա-

վելությունները տեսանելի են դառնում և գործնականում 

վերածվում համոզմունքի՝ հասարակության առնվազն 

հիմնական մասի համար»
267

։ Իսկ իրենց հետևանքների 

մեջ չգիտակցված տնտեսական ռեֆորմները կարող են 

երկարացնել սպասվող առավելությունների տեսանելիու-

թյան ժամկետները։ 
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Տնտեսական մտածողությունը հասարակական ընդ-

հանուր գիտակցության մի բաղկացուցիչն է և իր մեջ 

կրում է «ազգային մենթալիտետի» առանձնահատկու-

թյունները, այսինքն տնտեսական երևույթների նկատ-

մամբ այնպիսի մոտեցումները, որոնք բացահայտում են 

ազգի հիմնական տնտեսական շահերը։ «Այս իմաստով,– 

նկատում է Յու.Օլսևիչը,– ազգային մտածողությունը 

հակադրվում է ռուսական պատմական «մենթալիտետի» 

այնպիսի գծերին, ինչպիսին է հակվածությունը պրիմիտիվ 

բնույթի «գուցեև» որոշումներին, օրինական սեփակա-

նության և ընդհանրապես օրենքները չհարգելը, համա-

կրանքը բոլոր տեսակի արմատականությունների և հա-

կակրանքը փոխզիջումների նկատմամբ, հակվածությունը 

որոշ առաջնությունների և գնահատականները կտրուկ 

հակառակով փոխելու, պասիվ վիճակից խռովության 

անցնելու և հակառակը և այլն»։ Որքան այս և այլ հար-

ցերը հեղինակը կարևոր է դիտում ռուսական իրականու-

թյան համար, նույնքան դրանք անհրաժեշտ են հայ հա-

սարակական մտածողության համար։ Առանց հայ ազգային 

պահվածքի այդ շերտերի բացահայտման, տնտեսության 

ազգային մոդելը լիարժեք չի կարող գործել, ավելի ստույգ, 

հնարավոր չէ ազգային շահերի տեսական «մոդելավո-

րումը»։ 

Հայտնի է, որ Ի.Շումպետերի համար գիտության, 

այդ թվում տնտեսական գիտության պատմության ուսում-

նասիրությունն առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ 

Ինչպիսի խորությամբ, նորությամբ կամ բարձր ոճով էլ 

շարադրված լինի տվյալ ուսումնասիրությունը, առանց 

պատմական ակնարկի մեծ մասամբ հնարավոր չէ հաս-

կանալ «գիտության զարգացման ուղղությունը»։ Այս 

իմաստով, արդի տնտեսագիտության տեսությունը միշտ 

գտնվում է պատմության սահմանում։ Ա.Արասխանյանը 
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նկատում է, թե որքան ազգը հեռանում է նահապետական 

վիճակից, այնքան ընդլայնվում են նրա պահանջմունքները։ 

Պահանջմունքը դառնում է ոչ միայն առաջադիմության 

պատճառ, այլ նաև նրա հետևանքը։ Սակայն դա պահանջ-

մունքների լոկ քանակական աճ չէ, այլ նաև մի գործըն-

թաց, որը ենթադրում է այդ աճը ապահովող ձեռնարկու-

թյունների ձևերի ու կազմակերպական մեթոդների կա-

տարելագործման մի բարդ ընթացք, ուր ձուլված են 

տնտեսական ու հոգևոր ազդակները, որոնք հաճախ 

դարերի ընթացքում դաստիարակում ու ձևավորում են 

ազգային պահվածքի որոշակի սկզբունքներ։ Այս հանգա-

մանքի անտեսումը, Ա.Արասխանյանի կարծիքով, չի կա-

րող բացասաբար չանդրադառնալ տնտեսական երևույթ-

ների ճանաչողական արժեքին։ Հետևապես տնտեսական 

երևույթների տարածական կամ քանակական ցուցա-

նիշների մասին կարելի է պատկերացում կազմել միայն 

բազմաթիվ գործոնների փոխներգործության մեջ ու, 

թերևս տնտեսագիտությունը դրանով է առանձնանում 

բնական գիտություններից. «Տեսեք, թե գռեհիկ ժողովրդի 

համար ինչ է ջուրը, մինչդեռ նրա համար ջուրը մի հա-

սարակ մարմին է, քիմիկոսի համար նա ջրածնի ու 

թթվածնի տարրերից բաղկացած մարմին է։ Տնտեսական 

երևույթները նմանապես կազմված են զանազան տար-

րերից, զանազանությունը միայն նրանում է, որ այս 

տեսական հարցերը դժվար լուծելի են, քան քիմիական 

մարմինները, այդ նրանից է, որ քաղաքատնտեսական, 

որպես և հասարակական հարցերը, բաղկացած են ավելի 

շատ տարրերից, քան առաջինները։ Իսկ մյուս կողմից 

այդ տարրերը, որոնք պատկանում են մարդուս հոգեկան, 

մտավոր և հասարակության պատմական և ավանդա-

կան դրությանը, այդ տարրերը, ասում ենք, չի կարելի ոչ 

մաթեմատիկական ճշգրտությամբ որոշել, ոչ էլ նույն 
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ճշգրտությամբ չափել կամ կշռել»
268

։ Միանգամայն ակներև 

է պատմական դպրոցի ոգին, ըստ որի նեղ են տնտե-

սական երևույթների վերլուծության դասական դպրոցի 

լոկ պահանջարկի ու առաջարկի կամ մաթեմատիկական 

դպրոցի տնտեսական կյանքը ամբողջովին քանակական 

չափումների ենթարկելու սկզբունքները։ Հանգուցային նշա-

նակություն է ստանում վերլուծական այնպիսի ընդգրկում-

ների անհրաժեշտությունը, որոնք կապված են ինստի-

տուցիոնալ, էթիկական և կուլտուրական գործոնների հետ։  

Այս իմաստով էլ, Արասխանյանի կարծիքով արդիա-

կանության հարցերի մեկնաբանության ժամանակ հարկ 

է կիրառել պատմական մեթոդը բոլոր այն գիտություն-

ների համար, որոնք վերաբերում են «հասարակական 

մարդուն, հասարակական, այսինքն մարդ, որպես հասա-

րակության անդամ և ոչ իբրև միակ անձնավորություն, 

այլ խոսքով, ոչ ֆիզիկական անձ, որը նյութ է տալիս 

ֆիզիոլոգին, անատոմին, այլ բարոյական կամ հասա-

րակական անձ, որը նյութ է տալիս ընկերաբանության, 

կենսաբանության (sociologic, biologic) իրավագիտության, 

քաղաքատնտեսության և քաղաքագիտության»
269

։ Տնտե-

սագետի դիտողությունները նպատակ ունեն բացատրել 

տնտեսական հաստատությունների լինելիության հար-

յուրամյակներ տևած այդ ամբողջ գործընթացի և տնտե-

սական մտածողության դժվարություններն ու առանձնա-

հատկությունները։ 

Հարցի դրվածքը առիթ է տալիս արդի ազգային 

տնտեսության վերաբերյալ մտորումների՝ կապված, ինչ-

պես հաճախ անվանում են, տնտեսական և ոչ տնտեսական 

գործոնների նշանակության հետ։ Անցումը նոր տնտե-

սաձևին իր հետ բերում է գործարարություն, նորարա-

րություն, ձեռնարկատիրական ոգի, կառավարման նոր 

սկզբունքներ, նշանավորում նոր ավանդների ձևավորում, 
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բայց ոչ պակաս նշանակություն ունեն նաև այն ուժերը, 

որոնք, ինչպես դեռևս անցյալ դարասկզբին նկատել է 

Դ.Պիխնոն, «շրջապատում են մարդուն օրորոցից մինչև 

գերեզման»։ Իսկ ինչպես առանձին անհատների, այնպես 

էլ ամբողջ ժողովրդի տնտեսական գործունեության վրա 

մշտապես ազդող ուժերն են՝ «Բարքերն ու սովորություն-

ները, բարոյականությունը, կրթվածությունը, էներգիան, 

ձեռներեցության ոգին, օրենսդրությունը, պետական և 

հասարակական կարգը»
270

։ 

 Շոլոխովի «Հերկած խոպանի» հերոսներից մեկին՝ 

Պուտիլովյան գործարանի փականագործին, որը կյան-

քում երբեք վար ու ցանք չի արել, ուղարկում են գյուղա-

ցուն սովորեցնելու, թե ինչպես պետք է հողը հերկել։ 

 Ռուս հայտնի գրող Անատոլի Զլոբինը սոցիալիս-

տական պլանային տնտեսության բարոյական համակար-

գը բնութագրում է այսպիսի մի պատկերավոր պատմու-

թյամբ. մի թագավորությունում, մի երկրում արտադրում 

էին բեռնատար մեքենաներ՝ կարտոֆիլ և հրթիռներ տե-

ղափոխելու համար։ Դրանք հրթիռների համար հերիքում 

էր, իսկ կարտոֆիլի համար՝ ոչ։ Զեկուցում են նախարա-

րին։ Նա գալիս է գործարան՝ թե տվեք մեզ պլանից ավել 

100 բեռնատար մեքենա, փոխարենը մենք ձեզ կբերենք 

կարտոֆիլ։ Գործարանում թե՝ մեզ տվեք 100 լրացուցիչ 

զսպակներ՝ և մենք կտանք 100 լրացուցիչ մեքենա։ Նա-

խարարը դիմում է մեքենաշինարարներին, թե մեզ պլա-

նից ավելի զսպակներ են պետք, որպեսզի մեքենաներ 

արտադրեն կարտոֆիլ տեղափոխելու համար։ Վերջին-

ներս, թե կարող ենք տալ անհրաժեշտ զսպակները, բայց 

դրա համար մեզ անհրաժեշտ է լրացուցիչ գլանվածք։ 

Նախարարը շտապում է գլանվածք արտադրողների 

մոտ, թե անհրաժեշտ է այսքան գերպլանային գլանվածք, 

որպեսզի զսպակներ պատրաստեն, մեքենաներ արտա-
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դրեն և կարտոֆիլը տեղափոխեն։ Սրանք, թե այդքան 

լրացուցիչ գլանվածքի համար պահանջվում է այսքան 

լրացուցիչ մետաղ, որի համար դիմում է մետաղագործ-

ներին ... իսկ այնուհետև լեռնագործներին, թե այսքան լրա-

ցուցիչ հանքաքար է անհրաժեշտ, որպեսզի...: Սրանք, թե 

ամեն ինչ կանենք, միայն թե հանքաքարը տեղափոխելու 

համար տրանսպորտային միջոցները չեն բավակա-

նացնում, մեզ անհրաժեշտ են լրացուցիչ 100 բեռնատար 

մեքենաներ։ Նախարարը շտապում է մեքենաշինական 

գործարան ...: Եվ այդպես շղթան նորից է սկսվում։ 

Սակայն գոյություն ուներ պլանային համակարգին 

բնորոշ մի մեծ հայտնագործություն՝ պլանների ճշգրտման 

պրակտիկան։ Տարեվերջին բեռնատար մեքենաների ար-

տադրության պլանը 100-ից իջեցվում է 90-ի, և պլան-

ները գերակատարվում են
271

։ 

 Ֆ.Բուրլացկին խորհրդային երկրի ղեկավարի՝ 

Լ.Բրեժնևի քաղաքական դիմանկարի ուրվագծում բե-

րում է այսպիսի մի փաստ, թե ինչպես մի անգամ, երբ 

Բրեժնևի մերձավորներից մեկը նրան ասում է, որ ցածր 

աշխատավարձ ստացողների համար ապրելը դժվարա-

ցել է, նա պատասխանել է, թե՝ «Դու չգիտես կյանքը։ Ոչ 

ոք աշխատավարձով չի ապրում։ Հիշում եմ երիտասար-

դական տարիներին՝ տեխնիկումում սովորելու ժամա-

նակ, կողմնակի փող էինք աշխատում՝ վագոններ բեռ-

նաթափելով։ Եվ դա անում էինք երեք պարկը կամ 

արկղը այնտեղ, մեկն իր համար սկզբունքով։ Այդպես էլ 

բոլորն ապրում են երկրում»
272

։ 

Կարելի է ժամանակի տնտեսական նորմերի վերա-

բերյալ վկայակոչումներ շատ կատարել, որոնք տասնամ-

յակների ընթացքում ձևավորել են մարդկանց որոշակի 

պահվածք, հոգեբանություն, ավանդներ ու սովորություն-

ներ, ինչը հեշտությամբ փոխել հնարավոր չէ։ Ոչ պատա-
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հականորեն, XX դարի առանձնահատկություններից մեկը 

տեսնում են նրանում, որ եթե շատ դյուրին է սպառման 

եղանակի ընդօրինակումը, ապա շատ դժվար, գրեթե 

անհնար է արտադրության եղանակի ընդօրինակումը։ 

Արժեր, որ ռեֆորմ իրականացնողները իմանային, որ 

տնտեսագիտությանն անհրաժեշտ է նայել որպես 

«տնտեսական կյանքի էթիկա»։ 

2. 

1980-ական թվականների վերջերից սկսեցին տպա-

գրվել ուսումնասիրություններ, որոնք նպատակ ունեին 

բացահայտելու կոմունիստական համակարգի տնտեսա-

կան, քաղաքական, բարոյական, մշակութային ճեղքվածք-

ները։ Խորհրդային Միության պատմությունը դրված էր 

համաշխարհային զարգացման զուգահեռի վրա, արվում 

էին համեմատություններ, համապատասխան փաստարկ-

ներով հիմնավորվում առաջադրված այս կամ այն դրույթը։ 

Հարցադրումների սրությունը, երկրի ամբողջ նախորդ 

պատմության մերժողական ոգին կարծես նախանշում էր 

համակարգի մոտալուտ փլուզումը։ Տեսաբանների մի մասը 

վերջինս համարում էր օրինաչափ՝ դրա պատճառները 

տեսնելով այն ներքին ազդակների մեջ, որոնք արդեն 

դրվել էին հետհոկտեմբերյան տասնամյակներում, մյուս-

ները, որոնք հասարակական օրգանիզմի իմացության 

հարցերում ցուցաբերում էին էմպիրիկ ըմբռնում, այն 

վերագրում էին այս կամ այն անհատի կամ խմբի գոր-

ծունեությանը, երրորդներն այն կապում էին և՛ մեկի, և՛ 

մյուսի հետ։ Դա նաև խորհրդային երկրի անցած պատ-

մության ինքնաճանաչման գործընթացն էր։ Այդ տարինե-

րին գրված հոդվածներից մեկում Ս.Զալիգինը կատարում 

է մի այսպիսի ընդհանրացում. «Մեզ թվում է, թե մենք 

առաջին անգամ ենք հայտնաբերում ոչ միայն ինքներս 

մեզ, այլ նաև տարբեր տեսակի ճշմարտությունները 
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նույնպես։ Մինչդեռ մեզ անհրաժեշտ է ոչ միայն, գուցե և 

ոչ այնքան բացատրել, այլ որքան մասնակցել քաղա-

քակիրթ մարդկության այն հասկացություններին ու 

բանավեճերին, որոնցից մենք ետ ենք մնացել, երես ենք 

թեքել, որոնք վաղուց արդեն զարգանում են առանց մեր 

մասնակցության, բայց հարցն այն է, որ դա արվի մեր 

պրակտիկայի և փորձի հիման վրա։ Եվ ժամանակակից 

աշխարհի ճանաչողության գործընթացում մեր տեսու-

թյունները նշանակալից դեր նույնպես չեն խաղում, որով-

հետև դրանք չափազանց լավն են մեր փորձի պրակ-

տիկայի հետ համադրման ժամանակ։ Մենք սովորել ենք 

չնկատել, որ մեր պրակտիկան մերժում է հենց մեր տե-

սությունները»։ 

Թերևս, դա առաջին հերթին վերաբերում էր տնտե-

սագիտության տեսությանն ու խորհրդային երկրի տնտե-

սավարման պրակտիկային։ Տասնամյակներ շարունակ 

խոսվել է սոցիալիզմի հասարակական կյանքի ինչ-որ 

օրինաչափությունների մասին, տրվել են ձևակերպումներ, 

որոնք բնավ չեն արտացոլել իրական հարաբերություն-

ները։ Եվ արդեն 1980-ական թվականների վերջերին 

տեղ չկար բացարձակ չափանիշի իրավունք ստացած 

նախկին բանաձևումների համար։ «Բոլոր սոցիալական 

գիտություններն» ընդգրկող Կ.Մարքսի տեսությունը, նրա 

տնտեսական ուսմունքը, վաղուց անհամաչափություն էր 

դրսևորում եվրոպական տեսական մտքի համեմատու-

թյամբ։ «Կապիտալ» հայտնի աշխատությունից հետո 

Արևմուտքը տեսել է նոր պատմական, մաժինալիզմի, 

նեոդասական տնտեսագիտության, ինստիտուցիոնալիզմի, 

քեյնսականության, մոնետարիզմի դպրոցներն՝ իրենց 

տարբեր դրսևորումներով։ Ամեն մի դպրոց իր հետ բերում 

էր որոշակի վերլուծական մեթոդոլոգիա, նոր հասկացու-

թյուններ, տնտեսական կյանքը ենթարկում նոր չափում-
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ների, տնտեսական մտածողության նոր մշակույթի։ Չի 

կարելի ասել, թե խորհրդային տնտեսագիտական միտքը 

միանգամայն պատնեշված էր արևմտյան մտքի ձեռքբե-

րումներից։ Թարգմանվել էին Մյուրդալի, Սամուելսոնի, 

Ստոունի, Տիտների, Միլի, Գոլդսմիթի, Հիկսի, Գելբրեյթի, 

Մարշալի և ուրիշների աշխատությունները։ Բայց մի 

անհամաչափություն հստակորեն ուրվագծվում էր նաև 

խորհրդային տնտեսագիտական մտքի տիրույթում։ Եթե, 

հատկապես 60-ական թվականներից հետո, կապված 

մաթեմատիկական մեթոդների օգտագործման հետ, կի-

րառական տնտեսագիտությունը հասավ զգալի նվաճում-

ների, ապա տեսական տնտեսագիտությունը մնացել էր 

կառչած նույն հարթությանը։ Ընդհանրապես, տնտեսա-

գետների ցածր մաթեմատիկական պատրաստվածու-

թյունը տեսաբան տնտեսագետների համար անհասկա-

նալի էր թողնում ինչպես արտասահմանյան, այնպես էլ 

հայրենական կիրառական տնտեսագիտության մեջ կա-

տարվող գործընթացները։ Իսկ ժամանակ առ ժամանակ 

այս կամ այն հարցի վերաբերյալ հնարովի կատեգո-

րիաների ու տնտեսական օրենքների մասին բանավե-

ճերը նորից ու նորից վերադարձնում էին ելակետին՝ 

այդպես էլ նոր բան չգրանցելով տեսության մեջ։ Սակայն 

գիտական միտքը կուլիսային մակարդակով կատարում 

էր «գրանցումներ»։ Ահա թե ինչու տասնամյակների կու-

տակումների արդյունքում տնտեսագիտական միտքը նա-

խասիրություն էր հանդես բերում ավելի շատ քննադա-

տելու մարքսիստական դոկտրինան, քան տեսականորեն 

նախապատրաստելու անցումը շուկայական տնտեսու-

թյանը։ Ըստ էության, տնտեսական մտայնության ռադի-

կալիզմ էր ենթադրում այն սկզբունքը, թե «տնտեսա-

գիտական մտքի ամբողջ ժառանգությունից իմանալով 

միայն մարքսիստական տնտեսագիտության տեսությու-
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նը, դու դեռևս տնտեսագետ չես, բայց այդ տեսությունը 

բոլորովին չիմանալով էլ՝ դու կարող ես տնտեսագետ 

լինել»
273

։  

Հին տնտեսական շինությունը չկար, իսկ նորը դեռևս 

չէր ստեղծվել։ Նոր տնտեսական շինությունը ենթադրում 

է նոր տեսություն, նոր տնտեսական գործունեություններ։ 

Վլ.Ավտոնոմովը նկատում է, թե տնտեսական վերլուծու-

թյան մարքսիստական պարադիգման «վաստակավոր 

հանգստի» ուղարկելուց հետո, տնտեսագիտության տեսու-

թյան մեջ առաջացած դատարկությունը սկսեց լցվել 

ֆրանգմենտար գրականությամբ. «Բանն այն է, որ արև-

մտյան ժամանակակից տնտեսական գիտությունը չի 

իմանում այնպիսի ժանր, ինչպիսին է անցյալ դարի հա-

մար տիպական հանդիսացող «Քաղաքատնտեսության 

սկզբունքներ» անվանումով տրակտատը, որտեղ մի 

միասնական համակարգում կապակցված են բոլոր տնտե-

սական օրինաչափությունները։ Տնտեսական վերլուծու-

թյան առանձին ճյուղավորումներն այնքան են մասնագի-

տացված, որ նույնիսկ ամենասինթետիկ մտածողներն 

ընդունակ չեն ստեղծելու ամեն ինչ ընդգրկող օրիգինալ 

տեսություն»
274

։ 

Նոր տնտեսական մտածողության լինելիությունը 

ենթադրում է մի աննախադեպ հետաքրքրություն արև-

մտյան տնտեսագետների նկատմամբ, որը բնորոշ էր 

խորհրդային տարածքի բոլոր երկրներին։ Հայ տնտեսա-

գիտական միտքը արևմտյան տնտեսագիտությանը հա-

ղորդակից է դառնում կամ հայերեն թարգմանական 

գրականության, կամ մեծ մասով ռուսերեն թարգմանա-

կան գրականության, կամ էլ բնագրային գրականության 

միջոցով։ Առարկան մտնում է ժամանակակից չափում-

ների մեջ։ Սակայն այդ սահմանազատումը միանգամից 

կատարվել չի կարող։ 
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Այդ գործընթացը միանշանակ չի ընթանում։ Տնտե-

սագետների մի մասը շարունակում է հավատարիմ մնալ 

ավանդական գաղափարներին, մյուսները, պահպանելով 

ավանդականը, աշխատում են այնտեղ ներարկել կամ 

դրանում փնտրել նոր տարրեր, երրորդները յուրացնում 

են նորի տարրերը, որը, սակայն, չի վերածվել մտածո-

ղության համակարգի, մի չորրորդ մասին ընդհանրապես 

ոչինչ չի հետաքրքրում
275

։ Դա բնական գործընթաց է։ 

Ինչպես ազգային տնտեսության սոցիալական կենսա-

գրությունը միանգամից չի ստեղծվում, այնպես էլ մտա-

ծողության համակարգերը հնարավոր չէ մի ակտով 

վերացնել կամ ստեղծել։ Գոյություն ունի անցման ժամա-

նակաշրջանի իներցիա։ Հայտնի է, օրինակ, որ Ուիլամ 

Ջևոնսը, լինելով մարժինալիզմի հիմնադիրը, 1860-70-

ականներին շարունակում էր (ինչպես դա տեղ ուներ նաև 

անգլիական մյուս համալսարաններում) կարդալ արտա-

դրության ծախքերի տեսությունը՝ ի դեմս Ջոն Ստյուարտ 

Միլի հետևորդների
276

։ Դասական դպրոցի ավանդույթ-

ների հաղթահարման և հաջորդափոխության համար 

պահանջվեցին տասնամյակներ։ 1860-ականներին արդեն 

ակներև էր, որ տնտեսագիտության զարգացման սլաքը 

ցուցադրում է այլ ուղղություն։ Այս իմաստով Մարքսի 

գլխավոր աշխատությունը ծնվել է մի կետում, որտեղից 

սկիզբ է առնում մի այլ տնտեսական փիլիսոփայություն։ 

Այդ անաքրոնիզմի միջավայրը դարձավ Ռուսաստանը։ 

Հետհոկտեմբերյան ռուսական հասարակական մտքի 

պատմության մեջ 20-ական թվականները բացառություն 

են, երբ համաշխարհային տնտեսագիտական մտքի ձեռք-

բերումների յուրացման նկատմամբ շարունակվում էր 

բուռն հետաքրքրություն։ Դա այն ժամանակաշրջանն էր, 

երբ Բազարովը մշակեց տնտեսական աճի մաթեմատի-

կական տեսությունը, իսկ Կոնդրատևը կատարեց տնտե-
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սական աճի երկար ու կարճ «ալիքների» վիճակագրական 

վերլուծությունները, որոնք ներգործական նշանակու-

թյուն ունեցան արևմտյան մտքի հետագա զարգացման 

վրա։ Որից հետո, ինչպես իրավացիորեն նկատում է 

ամերիկյան տնտեսագետ Վասիլի Լեոնտևը, «սովետա-

կան Ռուսաստանում սկսվում է տնտեսական գիտության 

անկումը»
277

։ Տնտեսագիտական միտքը կծկվում է, իր 

մեթոդաբանությամբ դառնում միագիծ՝ հետազոտության 

առարկա դարձնելով հարցեր, կատեգորիաներ, երևույթ-

ներ, որոնցից արևմտյան միտքն արդեն հրաժարվել էր 

կամ արդեն համարում Էր լուծված։ 

Նոր տնտեսական մտածողությունը, իր ամենալայն 

հասկացությամբ, նոր տնտեսական մշակույթի բաղադ-

րամասերից մեկն է։ Իսկ վերջինս պահանջում է տաս-

նամյակներ։ Եվ այս իմաստով արդի տնտեսական մտա-

ծողությունը գտնվում է ժամանակակից տնտեսագիտու-

թյան տարրերի յուրացման մեկնագծում։ Եվ դա օրինա-

չափ է։ Արդի հայ տնտեսագիտական մտածողությունը 

դրսևորում է մի բնորոշ առանձնահատկություն ևս, որի 

մասին դեռևս դարասկզբին նշել է «Միտք» հանդեսի 

տեսաբան Մ.Հարությունյանը։ Նա տնտեսական գիտու-

թյունը հայ իրականության համար համարում է երիտա-

սարդ գիտություն։ Մինչդեռ տնտեսագիտական մտքի 

զարգացման մեջ ի հայտ է գալիս մտածողության հաջոր-

դության օրենքը, հետևապես, նաև համապատասխան 

տերմինաբանության ձևավորման, ժառանգորդության և 

փոխանցելիության սկզբունքը։ 

Հայտնի է, որ XIX դարի 70-ական թվականներից 

հայ ժողովրդի համար սկսվում է սոցիալական վերափո-

խումների մի նոր պատմաշրջան՝ կապված կապիտալիզմի 

զարգացման հետ։ Ընդ որում, եթե 70-ական թվական-

ների տնտեսագիտական մտքին բնորոշ էր տնտեսական 



 247 

 

զարգացման պրակտիկ հարցերի վերլուծությունը, ապա 

80-ականները նշանավորվում են նաև տեսական հետա-

զոտություններով, որոնք նորույթ էին հայ հասարակա-

կան մտքի համար։ Բնականոն զարգացման պարագայում, 

ինչպես և դա տեղ ուներ արևմտյան երկրներում, ամեն 

մի տվյալ փուլում ժառանգում էր ոչ միայն անցյալ տնտե-

սական մտածողության ներուժը, այլև վերագնահատում 

ու վերանայում այն, սահմանազատվում նրանից, երևույթ-

ներին տալով նոր մեկնություններ, ճշգրտում դրանց գի-

տական բնութագրությունները, գիտական շրջանառությանը 

բնորոշ դառնում հստակ ու վերջավորված տերմինոլոգիա։ 

Հակառակ դեպքում, ինչպես դա հայ իրականության մեջ 

էր, տնտեսական գիտությունը պիտի բնորոշվեր հաղթա-

հարված ու չհաղթահարված տեսակետների ու հասկա-

ցությունների հակասականությամբ։ Ահա թե ինչու, եզրա-

կացնում է Մ.Հարությունյանը, այս կամ այն «արտա-

հայտությունների տնտեսագիտական բովանդակությունն 

այնքան անստույգ է, որ հաճախ մեկը մյուսի տեղ գործ 

են ածում, դրա պատճառը, անշուշտ, այն է, որ մեզանում 

առհասարակ տնտեսագիտական գրականությունը չափա-

զանց անզարգացած է, սկսողին մնում է շատ անգամ 

նույնիսկ տերմինների ընտրությամբ և ստեղծելով զբաղվել։ 

Այս հանգամանքը լինելով հետևանք, որ տնտեսագի-

տական գրականության անզարգացած վիճակի մեջ էր, 

իր կողմից դժվարացնում է այդ զարգացումը, որովհետև 

խիստ գծագրված որոշ բովանդակությամբ տերմինների 

պակասությունն անհնարին է դարձնում և հասկացողու-

թյունների նույնպես խիստ և որոշ ըմբռնումը։ Քաղաքական 

տնտեսության վերաբերյալ գրականությունը կնպաստի 

տնտեսագիտական տերմինոլոգիայի խիստ և որոշ 

գծագրման, իսկ որոշ բովանդակությամբ տերմինոլոգիան 

էլ, իր հերթին, կծառայի տնտեսագիտական ծանոթու-
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թյունների ծավալման։ Իրար հետ փոխադարձաբար 

խիստ կապված այս երկու երևույթները իրար լրացնելով 

պիտի միասին զարգանան»
278

։ 

Արված դիտողությունները միանգամայն բնութա-

գրիչ են նաև այսօրվա հայ տնտեսական մտածողության 

համար։ Յու.Սուվարյանը նկատում է, թե և՛ գիտական 

ուսումնասիրություններում, և՛ հրապարակախոսական 

հոդվածներում, և՛ կառավարական որոշումներում ու 

պաշտոնական փաստաթղթերում «հանդիպում են միև-

նույն արտահայտության տարբեր և հաճախ ոչ ճիշտ 

թարգմանություններ, ինչը ստեղծում է տերմինաբա-

նական խառնաշփոթ, դժվարացնում մատուցվող նյութի, 

երևույթի ընկալումը։ Ահա թե ինչու խիստ կարևորվում է 

տնտեսագիտական տերմինների թարգմանության և գոր-

ծաբանության միասնականացման խնդիրը»
279

։ Կիսելով 

հեղինակի մտահոգությունը՝ ես միաժամանակ այն կար-

ծիքին եմ, որ հասկացությունների ոչ միանշանակ մեկնու-

թյուններն ու դրանց հայերեն թարգմանության ոչ միա-

նշանակ դրսևորումները նոր տնտեսական մտածողության 

լինելիությանը բնորոշ երևույթներ են։ Եվ դա միանգա-

մայն բնական է, երբ տնտեսագիտական միտքը մի կողմից 

ենթարկվում է նոր չափումների, հարստանալով նոր ան-

ծանոթ հասկացություններով, մի այլ դեպքում՝ իներցիայի 

ուժով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական հա-

մակարգի բացատրությունը սկսում «1 կացինը - 20 կգ 

հացահատիկի» արժեձևերի հայտնի հավասարումներից
280

, 

մի երրորդ դեպքում՝ փորձում արտադրողական ուժերի և 

արտադրական հարաբերությունների հասկացությունները 

վերաձևել նոր ժամանակի համար
281

, մի չորրորդում՝ 

ելակետ ընդունում «ծանր արդյունաբերությունը ազգի 

գոյատևման նախապայմանն է»
282

 ծանոթ սահմանումը, 

կամ էլ «Քաղաքատնտեսության» նախորդ դրույթները 
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փորձում համատեղել «Տնտեսագիտության» արդի դասըն-

թացներում։ Մինչդեռ հին հասկացությունները նոր տեսու-

թյան մեջ շարունակություն ստանալ չեն կարող։ Ինձ 

թվում է՝ նոր տնտեսական մտածողության ձևավորումը, 

հայերեն տերմինները և հասկացությունները ճիշտ տե-

ղում գտնելը, պահանջում են մի բնականոն ընտրության 

փուլի անհրաժեշտությունը։ Հայկականացման ավելորդ 

ոգևորությունը հաճախ հանգեցնում է դրանց բովանդա-

կության աղճատմանը և արհեստական հասկացություն-

ների ստեղծմանը մի կողմից, իսկ մյուս կողմից հա-

մաշխարհային տնտեսագիտության մեջ ընդունելություն 

գտած հասկացություններից հրաժարվելուն։ Դրանով 

պիտի բացատրել մոդել-կաղապար, ինֆլյացիա-սղաճ (կամ 

գնաճ), ստագֆլյացիա-լճասղաճ, դիֆերենցիալ-տարբե-

րույթ, ինդեքս-համաթիվ, ֆրիկցիոն-հպանցիկ (կամ գոր-

ծափոխ), օլիգոպոլիա-դավադիր խմբաշնորհատիրություն, 

մուլտիպլիկատոր-բազմարկիչ, բանկ-դրամատուն, մարդ-

կային կապիտալը-մարդկային հիմնապաշար, արտաքին 

ապատնտեսում, արտաքին և մակածված փոփոխական-

ներ, արտադրամիջոցների խտացում, ապագնաճ, և այլ 

շատ ու շատ թարգմանություններն ու արտահայտություն-

ները։ Միշտ էլ կապանքներից ազատվելը (եթե աշխար-

հում ընդունելություն գտած հասկացությունների օգտա-

գործումը կապանք է) հաճախ ծնում է նոր կապանքներ։ 

Հայաստանի ինտեգրացիան համաշխարհային տնտեսու-

թյանը, ինտեգրացիա է նաև նոր տնտեսական կառուց-

վածքներին ու գործառնություններին՝ բնորոշ հասկացու-

թյունների օգտագործման առումով։ Հակառակը՝ կենթադրի 

արհեստական օտարում։ Պարզապես անհրաժեշտ է ճիշտ 

տեղում գտնել համաշխարհային մտքի բառապաշարի 

օգտագործման և ազգային հասկացությունների սահմա-

նազատման տիրույթները։ 
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*  * 

* 
 

Տնտեսական կյանքը ենթադրում է բազմաթիվ հա-

վասարակշռված ու անհավասարակշռված հարաբերակ-

ցությունների գոյությունը։ Իմացաբանական նոր դիտա-

կետերից ազգային տնտեսության ներքին տարածու-

թյունները ենթարկվում են նոր չափումների, ընդլայնվում 

նրա վերաբերյալ ընկալումների շրջանակները։ Հասարա-

կության արդի պարադիգման, նախորդ տասնամյակների 

հակադիր պարադիգմայի չափանիշներով դաստիարակ-

ված մարդկանց համար ստեղծեց բարդ, հակասական ու 

հաճախ դրամատիկ կացություն՝ բեկման դարաշրջանին 

բնորոշ տնտեսական, սոցիալական, գաղափարական ու 

հոգեբանական սուր բախումներով։ Գիտական միտքը 

փորձում է ըմբռնել պատճառների սկիզբը։ Դա բազմակի 

կախվածությունների մի շղթա է, որտեղ կարևոր տեղ է 

հատկացվում տնտեսական մշակույթի տիրույթին, որը 

ենթադրում է տնտեսության և հոգևոր կյանքի կապը, 

իսկ ավելի ստույգ, հոգևոր կյանքի ազդեցությունը 

տնտեսության վրա։ Ժամանակին Ա.Մարշալը կատարել է 

այսպիսի մի դիտողություն. «Կուրնոն սովորեցրել է, որ 

որևէ տնտեսական պրոբլեմի տարբեր տեսանկյունների 

ուսումնասիրության ժամանակ, խնդիրն այն չէ, որ պատ-

ճառակցական կապերի շղթայում դրանք դիտարկվեն 

որպես հաջորդաբար իրար դետերմինավորողներ A-ն 

որոշում է Б-ն, Б-ն որոշում է С-ն և այլն, այլ այն, որ 

տեսնեն բոլոր դրանց փոխադարձ փոխներգործություն-

ները միմյանց վրա»
283

։ 

Թերևս, դրանում պիտի տեսնել խորհրդային տնտե-

սագիտության ճեղքվածքներից մեկը։ Վերլուծական մտքի 

շարժումն ուներ միակողմանի բնույթ՝ տնտեսականից 

դեպի մյուսները։ Մինչդեռ խնդրի լուսաբանությունը 
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ենթադրում էր վերլուծական մտքի հակառակ շարժումը՝ 

մշակույթի ազդեցությունը տնտեսական գործոնի վրա։ 

Հենց այդ հանգամանքն էր շեշտում Ռ.Ռիվկինան, նկա-

տելով, թե՝ «Տնտեսության այսօրվա և զարգացման վաղ-

վա միտումների կանխատեսումների էությունը հասկա-

նալու համար անհրաժեշտ է դրանք ուսումնասիրել հա-

սարակության հոգևոր կյանքի երևույթների, մշակույթի 

հետ կապի մեջ։ Մշակույթի և տնտեսության կապը երկ-

կողմանի է, դա փոխազդեցությունների կապ է։ «Ուղղա-

կի» կապը (տնտեսության ազդեցությունը մշակույթի 

վրա) նշվել է Կ.Մարքսի և Ֆ.Էնգելսի կողմից և բավակա-

նաչափ լավ է ուսումնասիրված։ Իսկ «հակառակ» կապը 

մեր երկրում, ըստ էության, չի ուսումնասիրվել։ Այդ պատ-

ճառով և՛ տնտեսական գիտությունը, և՛ պրակտիկան 

վերակառուցման ժամանակ պատրաստ չէին մշակույթի 

գործոնների հզոր «դիմադրության» հակազդեցությանը»
284

։  

Նոր՝ շուկայական տնտեսաձևը փոխում է հասարա-

կության և առանձին անհատի սոցիալական տարածու-

թյան չափումները, բոլորի համար գծում կյանքի նոր նորմեր։ 

Հասարակության զգալի մասի համար դա սպասումների 

ու բարոյական արժեքների կորուստների, ավելի շուտ 

կոշտ եսասիրության, քան ալտրուիստական սկզբի, 

անբավարարվածության ու հոռետեսության մի հատված 

է, որն ավելի շատ ենթակա է հասարակությունից օտար-

ված մարդու սեփական ավելորդության փիլիսոփայու-

թյանը։ Հանկարծահաս ռացիոնալիստական էթիկային 

անտեղյակ անհատի համար կպահանջվի շատ երկարա-

տև մի ժամանակաշրջան, մինչև մշակվեն հայացքների նոր 

համակարգ, արժեքային նոր կողմնորոշումներ, հոգեբա-

նություն և ձևավորվեն ադապտացիայի որոշակի սկզբունք-

ներ, ի վերջո մշակույթ։ «Արևմուտքում,– նկատում է 

Վ.Դանիլով- Դանիելյանը,– շուկան ձևավորվել է հարյու-
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րամյակների ընթացքում, այն դարձել է հասարակության 

մշակույթի տարր՝ զարգանալով համապատասխան սո-

ցիալական միջավայրում, և, իհարկե, ներգործելով այդ 

միջավայրի էվոլյուցիայի վրա։ Ուրեմն, եթե շուկան մշա-

կույթի տարր է, ապա դա և՛ պատմություն է, և՛ ավան-

դույթ, և՛ արարողություն գրված և՛ չգրված օրենք-

ներ»
285

։ 

Ամերիկայի Քլիվլենտի բժշկական կենտրոնի պրո-

ֆեսոր Ռոբերտ Ուայթը հաջողությամբ փոխպատվաստել 

է գլխատված կապկի գլուխը մեկ ուրիշի վրա։ Վերջինս 

տեսնում է, լսում և արձագանքում նրան գրգռողներին։ 

Վիրահատության միակ թերությունն այն է, որ «հաճա-

խորդը» շարունակում է մնալ անդամալուծված վիճա-

կում։ Առայժմ չի հաջողվում միացնել ողնուղեղի հարյուր 

հազարավոր նուրբ մանրաթելերը, ուստի և մարմինը 

մնում է անշարժ։ Ալեքսանդր Բելյաևի «Պրոֆեսոր Դուելի 

գլուխը» վեպը լույս է տեսել շուրջ 75 տարի առաջ։ 

Ռուսաստանում մասնագետները հակառակ են նման 

փորձարկումներին, գտնելով, որ դրանք չեն տեղադրվում 

էթիկական նորմերի մեջ. եթե գլուխը կրում է Իվանով 

ազգանունը, մարմինը՝ Պետրով, ով է ստացվում արդյուն-

քում։ Այդ նոր մարդը ինչպես պիտի նայի Պետրովի երե-

խաների, կնոջ, հարազատների աչքերին
286

։ Ըստ էության 

նման մի կացություն է ստեղծվել խորհրդային երկրի 

նախկին տարածքի երկրների շուկայական հարաբերու-

թյուններում։ Այն, որ արևմտյան երկրների ժամանակակից 

հասկացությամբ շուկայական տնտեսություն կարելի է 

կառուցել մի քանի սերունդների կյանքի ընթացքում, հա-

զիվ թե ենթակա է կասկածի։ Ճշմարտություն է նաև այն, 

որ արդի տնտեսական պատկերը հեռու է շուկայական 

կոչվելուց։ Տնտեսական զարգացման անգիտությամբ պիտի 

բացատրել խորհրդային տեսաբանների այն ռոմանտի-
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կական պատրանքները, թե անհրաժեշտ է կատարել այս 

կամ այն փոփոխությունը, և ամեն ինչ կլինի Արևմուտքի 

նման։ Շուկայական սկզբունքները 200, 400 կամ 500 

օրվա մեջ խցկելու փորձերը, պարզապես անգիտություն 

էր այն մասին, որ մշակույթը ոչ այլ ինչ է, քան հասա-

րակության սոցիալական հիշողությունը, այսինքն` ոչ 

միայն նորագույն, այլ նաև անցած ժամանակների արժեք-

ներն ու նորմերը։ Մարդու այսօրվա պահվածքի պատ-

ճառները հարկ է փնտրել նախորդ էտապի նստվածքնե-

րում։ Այս իմաստով գերմանական պատմական դպրոցի 

տեսաբանները փարատում էին «տնտեսական մարդու» 

միագծության պատրանքը դասականների հայեցության 

մեջ, ցույց տալով, որ տնտեսական զարգացումը ուղեկցվում 

է ավելի բարդ փոխանցումներով, քան կարող է ներկա-

յանալ առաջին հայացքից։ Եվ պատահական չէր, որ 

Թորսթայն Վեբլենը տնտեսագիտական մտքի առաջ դնում 

էր նոր խնդիրներ, վերանայում տնտեսական գործըն-

թացների շարժիչ ուժերի վերաբերյալ ավանդական 

տեսությունները։ Հետազոտության ոլորտն են առնվում 

ոչ միայն նյութական, այլ նաև բարոյական, հոգևոր, 

իրավական և հասարակական սովորությունների ու հաս-

տատությունների բազմաթիվ գործոններ՝ բաղադրիչներ, 

որոնք կարգավորում են տնտեսական գործունեությունը։ 

Հասարակական զարգացումը ոչ այլ ինչ է, քան հաս-

տատությունների զարգացում։ Հաստատություններն այն 

«սովորական մտածելակերպն է, որով ղեկավարվելով 

մարդիկ ապրում են», որոնք «մշակվել են անցյալում և 

ժառանգվել նրանից»։ Դրանք «գործընթացների արդյունք 

են, որոնք կատարվում են անցյալում, հարմարվում են 

անցյալի հանգամանքներին և, հետևապես չեն գտնվում 

ներկա ժամանակի պահանջների հետ լրիվ համաձայ-

նության մեջ»
287

։ 



 254 

 

Մարդկային քաղաքակրթության պատմությունը են-

թակա է էվոլյուցիոն փոխակերպության սկզբունքին։ 

Մարդու կյանքը հասարակության մեջ ճիշտ նույնպիսին 

է, ինչպիսին մյուս տեսակների կյանքը՝ դա պայքարն է 

ընտրության համար, հետևապես, դա ընտրության և 

հարմարվողականության գործընթաց է։ Հասարակական 

կառուցվածքի էվոլյուցիան եղել է սոցիալական հաստա-

տությունների բնական ընտրության գործընթաց։ Մարդ-

կային հասարակության հաստատությունների և մարդու 

բնության շարունակվող զարգացումը, ինչպես նաև, այս 

առումով ձեռք բերված առաջընթացը, ընդհանուր գծերով 

կարելի է հանգեցնել առավել հարմարված մտածելակերպի 

բնական և անհատների շրջապատի նկատմամբ հարկա-

դրական հարմարվողականության գործընթացներին, 

հասարակության զարգացման և սոցիալական հաստա-

տությունների աստիճանական փոխակերպությանը, որոնց 

պայմաններում ընթանում է մարդկային կյանքը. «Սոցիա-

լական հաստատություններն իրենք ոչ միայն ընտրու-

թյան և հարմարվողականության գործընթացների ար-

դյունք են, որոնք ձևավորում են գերակշռող կամ տիրա-

պետող հոգևոր հատկանիշները և ունակությունները, 

դրանք միաժամանակ հասարակության գոյության հատուկ 

եղանակներ են, որոնք կարգավորում են հասարակական 

թերությունների հատուկ համակարգը և իրենց հերթին 

հանդես են գալիս որպես ընտրության կարևոր գործոն»
288

։ 

Այս Էվոլյուցիայի հիմքում ընկած է ոչ թե հասարակական 

զարգացման կոշտ սպենսերյան ձևակերպումը, որը 

համապատասխանում էր «վիկտորինյան դարի գաղա-

փարներին», այլ որպես ադապտացիայի գործընթաց, որի 

հիմքում դրված է «մարդու, հասարակության և միջա-

վայրի փոխներթափանցումը»
289

։ Եվ դա հասկանալի է։ 

Տնտեսական էվոլյուցիայի ամեն մի նոր տիրույթ ժառան-
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գում է նախորդ տիրույթի պոտենցիալը (իր ամենայն 

հասկացությամբ-Ռ.Ս.)։ Բայց դա նաև սահմանազատման 

գործընթաց է։ Եվ, երբ այդ սահմանազատման գործըն-

թացում անտեսվում են «հետևանքային» թվացող երևույ-

թները, ապա հենց ինքը՝ զուտ տնտեսական Էվոլյուցիան, 

հակասություն է դրսևորում զարգացում ակնկալող 

ռեֆորմների հանդեպ։ Այս իմաստով իրավացի է հնչում 

Յու.Եգորովի այն պնդումը, թե կատարվող վերափո-

խությունների ամբողջ տրամաբանությունը հանգում է 

այն բանին, որ միայն շուկայական ձևերն անբավարար 

են, որ ռեֆորմների հիմքում պետք է դրվեն ոչ միայն 

ունիվերսալ յուրահատկություններով սկզբունքները, ինչ-

պիսի մոտեցում էլ որ կիրառվի՝ «տեխնիկական» թե 

«երկրային», այլ նաև Ռուսաստանի տնտեսական կարգի 

առանձնահատկությունները՝ ավանդույթները, ռուսական 

աշխատողի տիպը, հոգեբանական գործոնները և այլն։ 

Արևմուտքում հարկ է փնտրել ոչ թե հրաշագործ ունի-

վերսալ ձևեր, այլ մեր երկրի համար պիտանի պրոբլեմի 

լուծման սկզբունքներ. «Մարդու բնությունը ամենուր 

նույնն է։ Բայց նրա կեցության պայմաններն ամենուր 

տարբեր են. Պատմական հիշողությունը, սոցիալական, 

կուլտուրական, ազգային ավանդույթները, ինքը՝ մար-

դուն շրջապատող իրականությունը, որում նա պետք է 

ապրի և գործի հենց այսօր, հիմնավորապես տարբեր-

վում են։ Ռուսաստանի կառավարությունը շեշտը դրել է 

մարդու և հասարակության ունիվերսալության վրա, որի 

արդյունքում ռեֆորմը չի ստացվել, որովհետև չի կարելի 

անտեսել անցյալի և ներկայի առանձնահատկությունները, 

որոնք տարբերում են հենց մեր ռուսական կյանքի պայ-

մանները, աշխարհի երկրների ու մասերի պայմաններից։ 

Չի կարելի դոկտրինյորական կուրությամբ հետևել ուրիշի 

տնտեսական ու սոցիալական գաղափարախոսությանը»
290

։ 
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Այս «դոկտրինյորական կուրությունը» բնորոշ էր 

ինչպես ռեֆորմների ելակետային փուլին, այնպես էլ նրա 

հետագա ամբողջ ընթացքին։ Տնտեսական ռեֆորմների 

մասին հոդվածներում վերջին տասը տարիների ընթաց-

քում հազիվ թե գտնվի մի երկիր, որի հետ Հայաստանը 

համեմատված չլինի, սկսած ամենաթույլից մինչև ամե-

նազարգացած երկրները։ Համեմատվում են աբսուրդի 

հասնող ամենատարբեր չափանիշներով, օրինակ, թե 

միջին աշխատավարձը ԱՄՆ-ում քանի անգամ է գերա-

զանցում ՀՀ նույն ցուցանիշին, կամ ինչպիսին է հար-

կային եկամուտների բաժինը Հայաստանում և զարգա-

ցած երկրներում, կամ ինչպիսին է շրջանառության մեջ 

մետաղադրամի և թղթադրամի հարաբերակցությունը
291

, 

կամ էքսկուրսներ են արվում XIX դարի տնտեսական 

զարգացման պատմության մեջ գտնելու համար այն կետը, 

որը համեմատելի է դարձնում Հայաստանը և Լատի-

նական Ամերիկայի երկրները
292

 և այլն, և այլն։ Որքան էլ 

նման համեմատությունների հեղինակները փորձում են 

որոշակիություն գտնել նման զուգահեռներում, նրանք 

մնում են կառչած վերացական ըմբռնմանը, քանի որ 

հաճախ դրանք մնում են որպես ընդհանրության շերտեր 

որոնելու ոչինչ չասող զբաղմունք։ 

Շուկայական տնտեսության գաղափարը հենց սկզբից 

վերածվել էր մի «սահմանափակ նախապաշարմունքի»։ 

Եվ դա այն պատճառով, որ ռեֆորմ իրականացնողները, 

ելակետ ունենալով մարդուն ընդհանրապես, անտեսել 

էին կոնկրետ պատմական մարդուն։ Այդպես եղել է 

ինչպես Ռուսաստանի զարգացման մինչհոկտեմբերյան 

հատվածում՝ երբ «պետության ամբողջատիրության նշա-

նաբանն» ամեն ինչից վեր էր, «իսկ մարդը լոկ միջոց 

դրան հասնելու համար, փոշի, պտուտակ», այդպես է 

եղել նաև կոմունիստական առաջնորդների մոտ։ Մինչդեռ 
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«մարդը իր խորքային չափման մեջ մասնակից է ոչ միայն 

ժամանակին, այլ նաև հավերժությանը» (Բերդյաև), հա-

կառակ դեպքում նա կվերածվի հասարակական ֆունկ-

ցիայի։ Փաստորեն, վերանում է ամբողջական մարդը, 

կծկվում է նրա վերլուծական սահմանը, կառչելով զուտ 

տնտեսական դետերմինիզմի փաստին, մի նշանակալից 

մասով անպատասխան թողնելով իրականացվող ռեֆորմ-

ներում տեղ գտած ճեղքվածքներն ու թերությունները։ 

Ինչպես դարասկզբին, այդպես էլ դարավերջին փորձ է 

արվում անհատին շուտափույթ խցկել նոր մոդելի մեջ՝ 

չնկատելով դրանցից բխող հեղաբեկումների չափերն ու 

հետևանքները։ Սովորաբար մոդելները, որպես վերա-

ցարկումներ, կառուցվում են ելակետ ունենալով որոշա-

կիորեն կրկնվող կայուն երևույթներ։ Խորհրդային մոդելի 

սկզբնական մի կարճ շրջանում անհատը չէր մոռացել 

նախորդ համակարգի պահվածքի շատ նորմեր, իր ամե-

նալայն իմաստով «մշակույթի այն միավորները», որոնք 

ձևավորվում են տնտեսականից դուրս ոլորտներում, 

բայց պայմանավորում են տնտեսական զարգացումը։ 

Սակայն XX դարավերջին արդեն ռուսաստանյան դաշտը 

կորցրել էր և՛ շուկայական տնտեսությունը պայմանավո-

րող հաստատությունները, և՛ նրա հիշողությունը։ Ձևա-

վորվել էր հասարակության, անհատի որոշակի պահվածք, 

որը ենթակա էր ամեն ինչով զբաղվող «ղեկավարող բա-

նականության» սկզբունքին։ Մինչդեռ Ֆրիդրիխ Հայեկը 

շուկայական տնտեսությունը կամ, ինչպես նա անվանում 

է կատալակտիկան, դիտում է որպես սոցիալական 

կարգի սպոնտան ձևերից մեկը։ Կուլտուրական էվոլյու-

ցիան, լինելով ինքնուրույն գործընթաց, միաժամանակ 

առումներով ավելի նման է գենետիկական կամ կենսա-

բանական, քան բանականությամբ ուղղություն տրվող 

երևույթների զարգացմանը։ Դավիդ Հյումի, Բեռնարդ 
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Մանդևիլի աշխատություններում կարելի է հանդիպել 

սպոնտան կարգի ձևավորման և էվոլյուցիոն ընտրու-

թյան մասին դատողությունների, սակայն, նման մոտեցման 

համակարգված սկիզբը դրել են Ադամ Սմիթը և Ադամ 

Ֆերգյուսոնը։ Շուրջ հարյուր տարի հետո Կարլ Մենգերը 

նկատում է, թե ժողովրդատնտեսական երևույթների 

գենետիկական բնույթը չի կարող «առանց ազդեցության 

մնալ տեսության վրա»։ Հենց շնորհիվ մարդկային փոխ-

ներգործությունների ձևավորումը էվոլյուցիայի միջոցով 

իմաստավորելու փորձերին և կարգի տարերային ձևա-

վորմանը, այդպիսի մոտեցումը դարձել է բարդ երևույթ-

ների ուսումնասիրության հիմնական գործիքը, որոնց 

բացատրության համար միագիծ պատճառականության 

«մեխանիկական օրենքներն» արդեն պիտանի չէին։ 

Դրանում պիտի տեսնել մարքսիստական տնտեսագի-

տության ամենամեծ թերությունը, որը բարդ, բարձր կազ-

մակերպված փոխներգործությունների կարգերը փոր-

ձում է բացատրել մեխանիկական՝ ֆենոմենների նման-

օրինականությամբ, միագիծ պատճառահետևանքային 

կապերի միջոցով, փոխանակ դրանց մեջ տեսնելու այն 

ինքնակարգավորման գործընթացների արդյունքը, որոն-

ցում և ընկած է բարդության բարձրագույն մակարդակ-

ների ֆենոմենների բացատրության ճանապարհը
293

։ 

Հասարակությունն ըստ էության նոր միայն սկսել է 

իր համար գծել մի վիճակ, ինչն անվանում է «ընդլայն-

ված տնտեսական կարգ» մշակելով անհատականության 

ավանդույթներ, հոգեբանություն, էթիկա, անհատական 

սեփականություն, պայմանագրերի պահպանում, ի վերջո՝ 

«անորոշին հարմարվելու» սկզբունքներ, որոնք ժամա-

նակի ընթացքում վեր են ածվում «գենետիկական» բար-

դույթների։ Շուկայական համակարգը բարդ է ինչպես 

անտառը, ինչպես կենդանի օրգանիզմը։ Սակայն, ինչպես 
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նկատել են տնտեսագետներ Բեննետ Բոուլդինգը և 

Ժոզեֆ Բերլիները, շատ հեշտ է հատել այդ անտառը, 

բայց դժվար և երկար է նորից աճեցնելը։ Բավական չէ մի 

քանի ծառ տնկել և դրանց անտառ անվանել
294

։ 
 

*  * 

* 
 

Շուրջ երկու դար առաջ դասական տնտեսագիտու-

թյան դրույթները ներկայանում էին որպես աքսիոմատիկ 

սկզբունքներ, որոնցով պետք է տեղի ունենար հասա-

րակական հետագա առաջընթացը։ Ջ.Ստյուարտ Միլի 

պատկերավոր բնութագրությամբ, ինչպես որ մարդը լու-

ծելով հայտնի թվով հանրահաշվական հավասարումներ 

կարող է առանց դժվարության լուծել նույն շարքի մնա-

ցած բոլոր հավասարումները, այնպես էլ Անգլիայի կամ 

Յորկշիրի քաղաքատնտեսությունն իմացողը գիտի նաև 

բոլոր ժողովուրդների քաղաքատնտեսությունը
295

։ Դա 

նշանակում է, որ առկա են Անգլիայի տնտեսությանը 

բնորոշ վավերացրած սկզբունքներ, և վաղ թե ուշ մնա-

ցած բոլոր երկրները իրենց ազգային տնտեսությունները 

պետք Է ձևեն այդ սկզբունքների վրա։ Սակայն հարցն 

առնչվում է պատմահասարակական ու տնտեսական 

բազմակի հակասությունների ու անհամաչափությունների, 

ազգային կյանքի յուրօրինակ հանգամանքների հետ, 

որոնք և պայմանավորում են տնտեսական զարգացման 

ազգային մոդելների խնդիրները։ Եվ ըստ էության, այդ էր 

դավանում պատմական դպրոցն ամբողջ XIX հարյու-

րամյակի ընթացքում։ XX հարյուրամյակը ցույց տվեց, որ 

ազգային առանձնահատկության գործոնը հաշվի առնելը 

տնտեսական ընդհանուր առաջընթացի հետ կարող է 

աննախադեպ զարգացման գրավական լինել։ Խորհրդա-

յին երկրի ընդհանուր բառապաշարում բացակայում էր 

«ազգային տնտեսություն» հասկացությունը։ Դա պայմա-
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նավորված էր մի կողմից վերջավորված մտայնություն 

թվացող ուսմունքի, իսկ մյուս կողմից՝ առկա տնտեսա-

կան համակարգի հետ։ Եվ, բնականաբար, հետխորհրդա-

յին շրջանի պատմությունը նախկին հանրապետություն-

ների և Հայաստանի համար ամբողջ սրությամբ դրեց 

տնտեսական զարգացման ազգային մոդելի խնդիրը։ Եվ 

որքան էլ տարբեր երկրների տնտեսական համակարգե-

րը ենթարկեն մի ինչ-որ վերացական մոդելի սկզբունք-

ների, այնուամենայնիվ, ինչպես նկատում Լ Բ.Եղիազար-

յանը, բնակլիմայական, աշխարհաքաղաքական, տնտե-

սական, Էթնոժողովրդագրական, ինչպես նաև ռեֆորմ-

ների իրականացման ընտրված ուղու անցումը նախա-

պատրաստող ու իրականացնող գաղափարախոսության, 

տեսական ու գործնական պատրաստվածության, հասա-

րակության՝ դրանց նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի 

և բազմաթիվ այլ պայմանականությունները ենթադրում 

են ազգային տնտեսական համակարգի առանձնահատ-

կությունները։ Այստեղից, ինքնին, հետևում է, որ անցումը 

նոր համակարգին նվազագույն կորուստներով հնարա-

վոր է իրականացնել մի կողմից ազգային տնտեսության 

ներքին ազդակների, մյուս կողմից՝ համաշխարհային 

փորձի ընդհանուր զուգահեռների համակցված մոտե-

ցումների արդյունքում։ 

Ամեն մի տեսություն, անկախ այն բանից, թե խոսք է 

գնում բնական կամ սոցիալական գիտությունների մասին, 

աղավաղում է իրականությունը, չափից ավելի պարզեց-

նելով այն։ Սակայն, եթե «իսկական տեսություն է, ապա 

այն, ինչ բաց է թողնված, ավելցուկով լրացվում է ամենա-

տարբեր էմպիրիկ տվյալները հասկանալու հնարավորու-

թյամբ, որոնց վրա այն լույս է սփռում»
296

։ Հենց այս 

իմաստով էլ Բ.Եղիազարյանը նկատում է, թե ամեն մի 

բարեփոխման համար անհրաժեշտ է որոշակի տեսու-
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թյուն, որն իր հիմքում պետք է ունենա «հասարակության 

զարգացման ընդհանուր օրենքներն ու օրինաչափու-

թյունները», որից և պետք է ածանցվեն այս կամ այն 

տարածաշրջանի առանձնահատկությունները։ Ոչ թե այս 

կամ այն երկրի փորձի կույր ընդօրինակումը, այլ այն 

պայմանների որոշումը, որոնց համար տվյալ տեսությունը 

կարող է գործել։ Փաստորեն առաջադրված տեսանկյունը 

ենթադրում է մի չափանիշ, որը նպատակ ունի մասնա-

վորի մեջ հայտնաբերելու ընդհանուրը։ Եվ այս իմաստով 

միանգամայն տեսանելի են այն ճեղքերը, որ յուրահատուկ 

էին Հայաստանի Հանրապետության վերջին տասնամյակի 

նկարագրին. «Այսպիսով` գոյություն ունեցող տեսություն-

ների կամ օտարերկրյա փորձի կիրառումը, որևէ տնտե-

սության զարգացման կամ տնտեսակարգի փոփոխու-

թյան գործընթացի պլանավորման և կառավարման հա-

մար, պետք է ելնի ոչ միայն դրանց շնորհիվ ստացված 

հաջողություններից, այլ նաև տնտեսությունների ու նպա-

տակների նմանության պայմանից, որի դեպքում միայն 

այդ փորձի կիրառությունը նմանատիպ հաջողությունների 

աղբյուր կարող է դառնալ տվյալ տնտեսության համար։ 

Ցավոք, ՀՀ տնտեսության բարեփոխման գործընթացի 

համար վերը նշված երկու հնարավոր մոտեցումներից ոչ 

մեկը լրիվ ծավալով չի նախապատրաստվել, չի մշակվել 

անցման և զարգացման ամբողջական տեսություն, և ոչ 

էլ նշված պայմաններին համապատասխան հիմնավորվել 

է այն նմանակը, որի կիրառումը մեր հանրապետությու-

նում կապահովեր լավագույն արդյունքներ։ Սակայն 

անցումը դեռ շարունակվում է, իսկ զարգացումն անվերջ 

է, ուստի երբեք ուշ չէ լրացնել բաց թողածը և իրակա-

նացնել նշված հետազոտությունները։ Հապաղումը այդ 

գործում կարող է հանգեցնել նոր կորուստների և բաց-
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թողումների, որոնցից խուսափելը նույնպես կառավարու-

թյան խնդիրն է»
297

։  

Եվ այսպես, նրա կարծիքով, տեղի է ունենում 

մարդկային հասարակության մի համընդհանուր շարժում 

դեպի «բարձր զարգացած, բազմակողմանի կազմակերպ-

ված և ինքնակարգավորվող մի բարդ համակարգի», որը 

ենթակա է այն մեծ օրենքին, ինչը կոչվում է «մարդկային 

հասարակության անընդհատ զարգացման օրենք»
298

։ 

Այդ օրենքը գործում է հասարակության ամբողջ էվո-

լյուցիայի ընթացքում, որը կարող է ուղեկցվել «վերըն-

թաց հետագծի շուրջը» տատանումներով, որը սակայն չի 

նույնանում պարբերաբար կրկնվող վերելքի ու վայրէջքի 

ցիկլայնությանը։ Միայն բազմաթիվ հասարակական 

ենթահամակարգերի՝ արտադրական, սոցիալական, բնա-

պահպանական, պաշտպանական, մշակութային և այլ 

ոլորտների ուսումնասիրության միջոցով է հնարավոր 

պատկերացում կազմել «զարգացման օրենքի գործողու-

թյան քանակական որոշակիացման մասին»
299

։ Ն.Կոսո-

լապովը ժամանակին նկատել է, թե սոցիալ-պատմական 

համակարգային ճգնաժամը, որն ապրում է Ռուսաստանն 

ամբողջ XX դարի ընթացքում, ռուսական քաղաքակրթու-

թյան լինելիության և վերջնական ձևավորման ճգնաժամ 

է, որպես «ինքնուրույն քաղաքակրթական ամբողջության 

և արժեքի ինքնաճանաչում, ռացիոնալ և պրագմատիկ 

կատեգորիաներում և հասկացություններում ինքնագի-

տակցության սկիզբ։ 

Մեր հասարակության և երկրի այս ճգնաժամը բաղ-

կացուցիչ մասն է պատմական ավելի նախնական, անհա-

տական և հասարակական գիտակցության պարզունակ 

ձևերից ռացիոնալիստական մտածողությանը և պրակ-

տիկային անցնելու մի ավելի երկարաձիգ համաշ-

խարհային գործընթացի, ինչպես նաև համաշխարհային 
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մասշտաբով մարդկանց և հասարակության նույնակա-

նացման գործընթացի սկիզբը, արդեն ոչ միայն տոհմի, 

ցեղի, ժողովրդի, ազգության և ազգային պետության 

մակարդակով, այլ նաև մշակույթի, քաղաքակրթության, 

դրանով իսկ նույնականության գոյություն ունեցող 

մակարդակին ավելացնելով ևս մեկը»
300

։ Եվ ինձ թվում 

է. Բ.Եղիազարյանի կողմից հասարակության գարգացման 

օրենքի բազմաշերտ դետերմինանտների ուսումնասիրու-

թյան պահանջը՝ նպատակ ունենալով «ստանալու միար-

ժեք գնահատման չափանիշ, որը համատեղված ամփոփ 

ձևով բնութագրեր տվյալ հասարակությունը» և պակա-

սեցներ անցումային շրջանի կորուստները, ավելի շուտ 

տեսական ցանկության հարց է՝ կապված «տարբեր 

բնույթի գնահատականների համատեղման դժվարու-

թյունների» հետ։ Առավել ևս, երբ «մարդկանց և հասա-

րակության նույնականացման» արդի գործընթացներն 

առանձին չափումների գծով ցուցադրում են անհամաչա-

փություն։ Նիկոլայ Ամոսովը, համաձայնելով այն կար-

ծիքին, որ ԱՄՆ-ում մշակույթն ավելի ցածր է, նկատում է. 

«Մշակույթ» չկա, բայց դրա փոխարեն կա գիտություն։ 

Ընդ որում, մշակույթը բավականին անորոշ հասկացու-

թյուն է։ Իսկ գիտությունը՝ բավականին որոշակի։ ԱՄՆ-

ում առկա է հզոր գիտություն և հետևապես նաև հզոր 

կրթություն։ Եվ դա մեծության ավելի շոշափելի չափանիշ 

է, քան բավականին անորոշ մշակույթ հասկացությունը։ 

Շուտով ընդհանրապես և ոչ մի տեղ չի լինելու մշակույթ, 

կլինի միայն պոպ երաժշտություն և այդ տեսակ բաներ»
301

։ 

Դրանում դրսևորվում է ժամանակակից ձախ ազատա-

մտականության առանձնահատկություններից մեկը։ Գի-

տությունը դիտելով որպես առաջընթացի հիմք, այն քիչ 

ուշադրություն է հատկացնում «առաջընթացի բարոյա-

կանությունից ունեցած կախվածությանը», ամեն ինչ 
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ենթարկելով անսահմանափակ սպոնտանության սկզբուն-

քին։ Յու.Սիմոնովը, անդրադառնալով քրիստոնեության 

ու ազատամտականության գաղափարների ու պրակտի-

կայի արդի միտումներին, կիսում է այն կարծիքը, թե 

ապագա հասարակության մեջ բոլոր գիտական չափա-

նիշներն իրացվելու և օգտագործվելու են բարգավաճման 

համար։ Բայց դա լինելու է միանգամայն նույնատիպ՝ 

կլոնավորված (ինչը թույլ է տալիս ժամանակակից գի-

տությունը) մարդկանց հասարակություն, որոնցից 

յուրաքանչյուրը դեռևս մինչև ծնվելն արդեն պատկանում 

է ալֆա, բետա, գամմա հիերարխիայի որոշակի աստի-

ճանի, երբ «լիբերալիզմի ազգասիրությունը փոխարկ-

վում է ուտոպիական դեսպոտիզմի»
302

։ Տեղի է ունենում 

հասարակական մշակույթի դասական արժեքների դեգ-

րադացիա։ Ժամանակակից նյութական մշակույթի ստեղ-

ծումը երկարատև գործընթաց է, և թվում է, բնական 

պիտի դիտել ռուսական տիրույթում կատարվող արդի 

դեֆորմացիաները։ Եվ դա շնորհիվ այն բանի, որ Ռու-

սաստանում ուղղափառ եկեղեցին ստեղծել է աշխա-

տանքի և սեփականության նկատմամբ արհամարհական 

վերաբերմունքի ոչ կենսունակ բարոյականություն։ Ի 

տարբերություն արևմտյան աշխարհի բողոքական էթի-

կայի, «այդպիսի արհամարհական վերաբերմունքը միշտ 

էլ բնորոշ է եղել ոչ միայն ժողովրդին, այլև այսպես կոչ-

ված, կուլտուրական վերնախավին։ ...Շատ ծանր է ժա-

ռանգությունը։ Եվ այն հաղթահարելը շատ դժվար է»
303

։ 

Հարցերի այս հարթությունը մի առանձին քննության 

կարիք ունի, սակայն մի բան ակներև է, որ «ազգայինի 

առաջնությունների» գաղափարները այնքան էլ լավ չեն 

զուգորդվում ժամանակակից գլոբալացման, ինտեգրման 

և տնտեսության ու մշակույթի մեջ կատարվող համաշ-

խարհային գործընթացների հետ։ Այս իմաստով գլոբա-
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լացումը, հատկապես բացասական է դիտվում «ազգերի 

հավասարեցման», նրանց «իրենց արմատներից կտրելու 

իմաստով։ Իսկ գործընթացները շարունակում են ընթանալ։ 
 

2001 

3. 

Ռուս գրող Վասիլի Ակսենովը վկայակոչում է մի 

շատ հետաքրքիր արխիվային փաստաթուղթ, թե ինչպես 

Ռուսաստանի ֆինանսների նախարար, հայտնի տնտե-

սագետ Ս.Վիտտեն դեռևս 1909 թվականին գրել է Նիկոլայ 

Երկրորդին, որ Ռուսաստանն արագ մեծանում է տարած-

քով, ինչը հղի է աղետով։ Նրա հաշվարկներով, Ռուսա-

կան կայսրության տարածքներն ամեն օր ընդլայնվել են 

միջին հաշվով վաթսունչորս քառակուսի վերստով։ Եվ 

այդպես տարեցտարի, դարից դար։ Նա զգուշացնում է 

կայսրին, թե տերությունը կարող է չդիմանալ և պայթել, 

և որպեսզի դա տեղի չունենա հարկ է հրաժարվել որոշ 

տարածքներից և մասնավորապես Միջին Ասիայից։ 

«Եթե կայսրը լսեր խելացի մարդկանց, նկատում է ռուս 

գրողը,– կայսրությունը որոշ ժամանակ ևս կհարատևեր։ 

Թեև նրա ճակատագիրն արդեն կանխորոշված էր՝ բոլոր 

կայսրությունները երբևիցե փլվում են»։
304

 Ինքնաբացա-

սումը կատարվել է։ Եվ, բնականաբար, ամբողջ 

խորհրդային հետագիծը վերստին ենթարկվում է հետա-

զոտության, այն իմաստավորվում նոր տեսանկյուններից։ 

Հասարակագիտական առարկաներից յուրաքանչյուրը 

հարցն առնչում է սեփական ոլորտների հետ։ Այդ 

հետագիծը տնտեսական բնագավառում բնութագրվում է 

որոշակի առանձնահատկություններով։ Կար ժամանակ, 

երբ տեսական միտքը խորհրդային համակարգը դիտում 

էր որպես հստակ ու վերջավորված համակարգ, կարծես 

չգիտակցելով նրա ապագայի հեռանկարը։ Մինչև 60-

ական թվականները, նույնիսկ տեսական կտրվածքով, 
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տնտեսագիտական միտքը չի քննարկել վարչարարական 

համակարգը կամ տնտեսական զարգացման ուղիները 

փոխելու վերաբերյալ հարցերը։ Իսկ 60-ական թվական-

ներից հետո սկիզբ է առնում կիսատ մնացած ռեֆորմ-

ների ժամանակահատվածը, որտեղ կառավարման 

տնտեսական միջոցների արմատավորման ճիգերը մնա-

ցին որպես պալլիատիվ ցանկություններ, քանի որ «տնտ-

հաշվարկային, ապրանքա-դրամական հարաբերություն-

ները», «ընդունվեցին լոկ որպես վարչարարական պլա-

նավորման լրացումներ»
305

։ Խորհրդային յոթ տասնամ-

յակների ժամանակահատվածում և՛ տեսությունը, և՛ 

տնտեսական կառուցվածքները մի ամբողջության մեջ 

գործող համակարգ էր, ուր ամեն մի կիսատ մնացած 

ռեֆորմ ենթադրում էր ոչ թե սահմանազատում հնից, այլ 

պարզապես նորից վերադարձ նույն համակարգին։ Եվ 

քանի որ սոցիալիստական տնտեսակարգը հենց սկզբից 

կորցրել էր ավանդները ժառանգելու բնականոն ուղու 

սկզբունքները, ուստի, սահմանազատումը պիտի կատար-

վեր ոչ թե նոր ուղիների որոնմամբ, այլ հինը ժխտելու 

ձևով։ 

Տնտեսական զարգացման պատմությունից հայտնի 

է, որ Տյուրգոյի, որպես Ֆրանսիայի ֆինանսների գլխա-

վոր վերահսկողի գործունեությունը նշանավորվեց մի շարք 

տնտեսականն ռեֆորմների իրականացումով, որոնք 

ուղի էին հարթում տնտեսական ազատության համար։ 

Ռեֆորմատոր նախարարը ազատվում է պաշտոնից։ 

Սակայն, «Այնպիսի մի ժամանակ,– նկատում է Էդգար 

Ֆորը,–երբ միայն ամենավճռական ռեֆորմը կարող է 

կանխել հեղափոխությունը, ռեֆորմի չհաջողված փորձն 

ընդունակ է միայն արագացնելու այն»
306

։ Նույնը կա-

տարվեց նաև խորհրդային համակարգի հետ՝ սկզբնավո-

րելով հեղափոխական անցումը շուկայական տնտեսա-
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ձևին։ Եվ արդի տնտեսագիտական միտքը ոչ մի հասկա-

ցություն այնքան չի հոլովում, որքան «անցումային շրջան» 

հասկացությունը։ Մի դեպքում այն արդեն համարվում է 

ավարտված, մի այլ դեպքում դիտվում որպես երկարատև 

պատմաշրջանի սկիզբ, մի երրորդ կարծիք փորձում է 

պարզել, թե շուկայական տնտեսության որ կետում ենք 

գտնվում, մի չորրորդ մտայնություն անցումային տնտե-

սությունը պարզապես դիտում է որպես համակարգ և 

այլն։ Դրանք բոլորն էլ արտահայտում են որոշակի ճշմար-

տություններ։ Սակայն, եթե անտեսենք առկա տնտեսա-

կան կացության անկատարության փաստարկով այս կամ 

այն երկրի հետ զուգահեռը, ապա իր ընդհանրության մեջ 

«անցումային շրջան» հասկացությունը ստանում է մի 

շատ հարաբերական իմաստ։ Ակներև է այն, որ սեփա-

կանաշնորհումը, գների ազատականացումը, բանկային 

համակարգի ձևավորումը, գոյություն ունեցող հարկային 

սկզբունքները, տնտեսական սուբյեկտների գործունեու-

թյունը կարգավորող իրավական նորմերը, իրենց թերու-

թյուններով հանդերձ, վկայում են հասարակության նոր 

տնտեսական պահվածքի մասին, որն իր ընդհանրության 

մեջ արդեն ենթադրում է նոր համակարգ։ Եվ որքան էլ 

փաստարկներ բերվեն անցած տասնամյակի տնտեսության 

ազատականացման և նրա արդյունքների խզվածության, 

հասարակության սոցիալական ծախքերի ու կորուստների 

վերաբերյալ, այն դարձել է իրողություն։ Վլադիմիր Մաուն, 

ուրվագծելով կոմունիստական տնտեսաքաղաքական 

համակարգի չափումները՝ սեփականության տոտալիտար 

պետական ձևը, մասնավոր սեփականության և քաղա-

քացիների մասնավոր ձեռնարկատիրական ակտիվության 

անթույլատրելիությունը, որոնց կյանքը և աշխատանքը 

պետք է ամբողջությամբ կախված լինի պետությունից, 

դեմոկրատիայի սկզբունքային բացակայությունը, մի գա-
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ղափարախոսության վրա հիմնված քաղաքական տո-

տալիտարիզմը, բոլոր ժամանակների համար բնորոշ 

ապրանքային դեֆիցիտը, կատարում է այն ընդհան-

րացումը, թե՝ «Այդ բոլորը ժամանակակից Ռուսաստա-

նում գոյություն չունի։ Եվ դա թույլ է տալիս եզրա-

կացնելու, որ անցումային շրջանը Ռուսաստանում գործ-

նականում ավարտված է»
307

։ Այսպիսի հայեցության 

տեսական արդարացումը հիմնված է այն դրույթի վրա, 

որ նոր ձևավորվող տնտեսական համակարգն արդեն 

ստեղծել է հասարակական որոշակի հաստատություն-

ներ, որոնք հին համակարգի վերածնունդը դարձրել են 

անհնար, որ «պլանային-բաշխողական տնտեսական հա-

մակարգի փոխարինումը շուկայականով դարձել է 

անժխտելի փաստ»
308

։ Եվ որքան էլ տնտեսական կյանքի 

արդի հատվածի համար բնորոշ լինեն տարերայնությունն 

ու ներքին հակասականությունը, որոնումների ընդհանուր 

շղթայում որոշակի են ուրվագծվում նոր համակարգի 

տարրերը։ Բայց հենց այստեղից էլ սկիզբ է առնում հար-

ցերի երկրորդ խումբը՝ կապված զարգացման ուղիների 

ընտրության հետ. «Ո՞ւր գնալ։ ... կամ գուցե ոչ մի ընտ-

րություն էլ չկա։ Գուցե երկիրը զարգանում է նրան 

նախանշած ուղղությամբ, և մեզ պետք է միայն ըմբռնել 

այդ ուղղությունը, իսկ այնուհետև հանգստանալ և 

բավարարվածություն ստանալ։ Թ՞ե պետք է դիմադրու-

թյուն ցուցաբերել։ Որտե՞ղ ենք մենք՝ ճամփաբաժանո՞ւմ, 

թե փակուղում, մեծ ճանապարհի սկզբում, թե նրա 

վերջում»
309

։ Նշված հարցերը, որոնք վերջին շրջանում 

ավելի սրությամբ են սկսել զբաղեցնել ռուսական տնտե-

սագիտական միտքը, նույնպիսի հրատապություն ունեն 

նաև մեզ համար։ 

Հայտնի է, որ շուրջ երկու հարյուր տարի առաջ նոր 

ձևավորվող գերմանական պատմական դպրոցը, հակա-
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ռակ դասական տնտեսագիտության, ազգային առանձ-

նահատկությունների հաշվառման փաստի վրա էր 

կառուցում իր հայեցությունը։ Հենց այս իմաստով էլ 

Ս.Վիտտեն նկատում է, թե դասական տնտեսագիտու-

թյունը «տեսադաշտից բաց է թողնում, որ առանձին 

մարդու և մարդկության միջև գոյություն ունի նաև մի 

յուրահատուկ տնտեսական միավոր՝ ազգը։ Այդ միավորն 

իրենից ներկայացնում է ինչ-որ օրգանական ամբողջություն, 

կապված հավատով, առանձին վերցրած տարածքով, 

արյունակցականությամբ, լեզվով, գրականությամբ և 

ժողովրդական ստեղծագործությամբ, իրավունքներով ու 

հաստատություններով, ինքնապաշտպանության բնազդով, 

անկախության ու զարգացման ձգտումով և այլն»
310

։ Այդ 

էին շեշտում նաև Ա.Շտորխը, Ի.Բաբստը, Ի.Յանժուլը, 

Մ.Տուգան-Բարանովսկին, իսկ Ս.Բուլգակովը տնտեսա-

գիտությունը պարզապես դիտում էր որպես «կիրառական 

էթիկա», «տնտեսական կյանքի էթիկա»։ 

Տնտեսական և սոցիալական գործընթացների ժա-

մանակակից գլոբալացումը, երբ համաշխարհային տնտե-

սական կապերի ընդլայնման պայմաններում երկրների 

աշխարհագրական-տնտեսական ինքնուրույնության հաս-

կացությունը ստացել է հարաբերական իմաստ, իսկ ավելի 

ստույգ, երբ ավելի բնորոշ է դառնում տնտեսական ունի-

վերսալացման սկզբունքը, հարկ է ոչ թե հակադրել, այլ 

այն զուգորդել ազգային առանձնահատկության հետ։ 

Ազգի ֆենոմենը ենթադրում է դետերմինանտների մի 

ամբողջությունն, իրենց բազմակի կապերի ու ներգործու-

թյունների մեջ։ Այս իմաստով նրա քաղաքակրթական 

տրվածքի իմացությունը թույլ կտա ճիշտ կետում գտնելու 

ազգի՝ որպես առանձին միավորի և արդի ունիվերսա-

լացման հարաբերակցությունը։ Հետազոտական այս տե-

սանկյունը նոր չափանիշներ է գծում ժամանակակից 
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տնտեսագիտության համար, որը կարծես կտրվել է իր 

անցյալի ավանդույթներից։ «Տնտեսական փիլիսոփայու-

թյունը,– նկատում է Ալեքսանդր Նեկլեսան,– ամենայն 

հավանականությամբ գիտելիքների ոչ պակաս բարդ 

բնագավառ է։ Ժամանակի խորհրդանշանը՝ սրընթաց 

պրագմատիզացիան, տեխնոլոգիզացիան շրջանցեցին 

նաև տնտեսագիտությունը, ավելի շատ նկատելի է դառ-

նում նրա առարկայական դաշտի նեղացումը, որի 

արդյունքում այն որոշ դեպքերում նայվում է որպես բան-

կային գրանցումների մի ինչ-որ յուրահատուկ հավաքա-

ծու։ Ստեղծվում է տպավորություն, որ ժամանակակից 

էկոնոմիկայի իրական խնդիրը ընկած է ոչ այնքան հիմ-

նարար գիտության բնագավառում, որքան ունիվերսալ 

տեխնոլոգիաների և պահվածքի ստրատեգիաների ոլոր-

տում՝ տնտեսագիտական տիեզերքի խորքերի մասին 

մեր գիտելիքների սահմանափակության և հակասակա-

նության պայմաններում։ Այդ պակասը հատկապես շոշա-

փելի է պատմության շրջադարձային պահերին, երբ 

փլուզվում են շատ արմատացած դրույթներ, և պարզ է 

դառնում, որ էկոնոմիկան քաղաքականության, գաղա-

փարախոսության հետ միասին՝ ամենից առաջ մշակու-

թային ֆենոմեն է։ Հնարավոր է, որ համաշխարհային 

տնտեսության արդի կացությունն ավելի լավ հասկացվի, 

եթե տնտեսագիտությունը հրաժարվի բնագիտական 

առարկաների կարգավիճակի համար գիտակցական կամ 

ենթագիտակցական պահանջներ ներկայացնելուց, հիշելով 

իր իմացաբանական արմատները, նորից իրեն գիտակ-

ցելով որպես էթիկայի և քաղաքականության մի մաս, 

այսինքն՝ աշխարհում մարդու պահվածքի նպատակայ-

նությունն ու «կատեգորիկ իմպերատիվը»
311

։ «Պատմու-

թյան փիլիսոփայության» մի բաղկացուցիչ մասն էլ 

տնտեսական փիլիսոփայությունն է, որն իր ամենալայն 
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հասկացությամբ նպատակ ունի որոշարկելու մարդու 

տնտեսական կարգավիճակը, նրա պահվածքն իր բազ-

մակի կապերի մեջ։ Մաքս Վեբերն այս տեսանկյունից էր 

շեշտում, թե մարդկային գործունեության ուսումնասիրու-

թյան ժամանակ չի կարելի ելնել նույն մեթոդաբանական 

սկզբունքներից, որոնցով առաջնորդվում է աստղագետը 

երկնային մարմիների շարժումն ուսումնասիրելու ժամա-

նակ։ Եվ այն փաստը, որ մարդը սոցիալական էակ է, չեն 

կարող շրջանցել ոչ պատմաբանը, ոչ սոցիոլոգը, ոչ 

տնտեսագետը
312

։ Սակայն հայտնի է, որ հատկապես XIX 

դարի 70-ական թվականներից սկսած՝ տնտեսագիտու-

թյան մեջ ի հայտ է գալիս մաթեմատիկական դպրոցը, 

որը նպատակ ուներ տնտեսագիտական ուսումնասիրու-

թյուններին տալով հանրահաշվական, մաթեմատիկական 

արտահայտությունների ձև, դրանով՝ իսկ տնտեսագի-

տությանը տալ ճշգրիտ գիտության ձև և ճշգրտորեն 

սահմանել տնտեսական երևույթների միջև կապը։ Եվ 

որքան էլ պատմական դպրոցի հայտնի տեսաբան Գ.Շմո-

լերը մերժում էր մաթեմատիկական մեթոդների կիրա-

ռումը, գտնելով, որ «մարդկային հոգեբանության ռեակ-

ցիաները չափից շատ բարդ են դիֆերենցիալ հաշվարկ-

ների համար»
313

, Ա.Մարշալը պնդեր, թե տնտեսական 

երևույթների լավ մաթեմատիկական շարադրանքը կարող 

է լինել լավ մաթեմատիկա, բայց վատ էկոնոմիկա
314

, 

այնուամենայնիվ տնտեսագիտության մաթեմատիկական 

ճշգրտումն աստիճանաբար սկսում է ձևավորվել որպես 

համակարգ, իր ներքին կառուցվածքի հստակությամբ 

առանձնանալով մյուս սոցիալական գիտություններից։ 

Եվ հազիվ թե որևէ այլ սոցիալական գիտության մեջ 

նույնպիսի հստակություն լինի, ինչպես, օրինակ, տնտե-

սական գործընթացների մոդելավորման, պահանջարկի 

ու առաջարկի օրենքների ու այն պայմանավորող դետեր-
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մինանտների ու դրանց հետևանքների, տնտեսական 

հավասարակշռության, արտադրական գործընթացների 

ֆունկցիոնալ կախվածության կամ կառավարման համա-

կարգերի և այլ տնտեսական ոլորտներում։ Սրանք հարցեր 

են, որոնք պատկանում են զուտ տնտեսական գիտու-

թյանը, որոնցով մեծ մասամբ սահմանափակվում են շու-

կայական էկոնոմիկայի վերաբերյալ արդի ուսումնասի-

րությունները։  

 Ն.Տիտովան վկայակոչում է Ջեկ Խիրշլայֆերի հե-

տևյալ խոսքերը. «Տնտեսագիտության տեսությունը թա-

փանցում է բոլոր սոցիալական գիտությունների մեջ ճիշտ 

այնպես, ինչպես որ վերջիններս թափանցում են տնտե-

սագիտության մեջ։ Սոցիալական գիտությունը միասնա-

կան է։ Տնտեսագիտության տեսությունը պարտավոր է 

իր հնարավորություններով գրավել ուրիշի տարածքները, 

քանի որ նրա օգտագործվող վերլուծական կատեգորիա-

ները՝ ռեսուրսների սահմանափակություն, ծախքեր, 

նախընտրելիություն, ընտրություն, իրենց օգտագործման 

ոլորտներով ունիվերսալ են։ Ոչ պակաս կարևոր է նաև 

մեր գիտությանը բնորոշ այդ հասկացությունների 

ստրուկտուրիզացիան առանձին՝ թեև անհատական որո-

շումների մակարդակով, փոխկապակցված գործընթաց-

ների օպտիմիզացիայի և ամբողջ հասարակության 

մակարդակով՝ հավասարակշռության շրջանակներում։ 

Այսպիսով, տնտեսագիտության տեսությունը դա հիրավի 

հասարակական գիտության ունիվերսալ քերականու-

թյունն է»
315

։ Տնտեսական գիտության այս համընդհա-

նուր կարգավիճակի հավակնության մեջ գուցե և առկա է 

որոշակի «կայսերական գոռոզամտություն»։ Բայց դրա-

նով իսկ հեղինակը սրում է տնտեսական երևույթների 

ուսումնասիրության նոր տեսանկյունների, մտավոր նոր 

շառավիղների անհրաժեշտությունը սոցիալական մյուս 



 273 

 

գիտությունների փորձի յուրացման առումով։ Թերևս, 

տնտեսագիտության համար, ի վերջո, տնտեսական մշա-

կույթի համար, մեթոդոլոգիական այդ ճեղքերն էին նշում 

տասնամյակ առաջ Տ.Զասլավսկայան և Ռ.Ռիվկինան։ 

Խոսքը վերաբերում է տնտեսական մշակույթի ինստի-

տուցիոնալ տեսանկյուններին, այն «արժեքներին և 

սոցիալական նորմերին, որոնք գործում են էկոնոմիկայի 

շրջանակներում, բայց որոնց արմատները գտնվում են 

այս կամ այն սոցիալական հաստատություններում՝ քա-

ղաքականության մեջ, իրավունքում, գաղափարախոսու-

թյունում, գիտության, բարոյականության մեջ, ընտանի-

քում, կրթության հաստատության մեջ, կրոնում»
316

։  

Նոր տնտեսական մշակույթը ենթադրում է անհատի 

և հասարակության, անհատի և պետության, անհատի և 

կոլեկտիվի նոր կապակցություններ, և հազիվ թե զուտ 

մաթեմատիկական բանաձևերով դրանք հնարավոր լինի 

արտահայտել։ Ոչ միշտ է մաթեմատիկայի լեզուն փոխա-

րինում բառերի լեզվին, ոչ միշտ է հնարավոր մարդու, 

ամենալայն իմաստով, տնտեսական պահվածքն արտա-

հայտել կորերի և մոդելների միջոցով։ Այստեղ է տնտե-

սագիտական մտքի ինստիտուցիոնալիստական թևը 

տնտեսական զարգացումը դնում լայն հայացքի տակ, 

որը ներառում է ոչ միայն զուտ տնտեսական փոփոխա-

կաններ, «այլ նաև ոչ տնտեսական փոփոխականների 

լայն սպեկտր, այդ թվում ձևական և ոչ ձևական հաստա-

տություններ, կուլտուրան և արժեքային ամբողջ համա-

կարգը, առանց որի լիարժեք զարգացումը հնարավոր 

չէ»
317

։ Այսինքն, տնտեսական երևույթների քննությունը 

հարկ է բաժանել վերլուծական այլատարր սկզբունքների 

չափանիշներով, այն, ինչը հաճախ անվանվում է «քաղա-

քակրթական մոտեցումներ»։ Այս իմաստով շուրջ մեկ դար 

առաջ ռուս տնտեսագետ Ի.Բաբստը շեշտում էր ազգի 



 274 

 

բարոյական կապիտալի բազմապատկման անհրաժեշ-

տությունը որպես «ժողովրդական կապիտալի առանձին 

ճյուղի», իսկ Ի.Յանժուլը, վերլուծելով ազնվության 

տնտեսական նշանակությունը, այն համարում է որպես 

«արտադրության մոռացված գործոն»։ Անգլիացի պատ-

մաբան և սոցիոլոգ Ա.Թոյնբին «Պատմության հետազո-

տությունը» աշխատության մեջ տնտեսագիտական 

միտքը սևեռում է ժողովուրդների սոցիալ-տնտեսական և 

քաղաքական զարգացման, կրոնական գործոնների ազդե-

ցության փաստի վրա, ամերիկացի Կ.Վիտֆոգելը բացա-

հայտում է պետության ձևի և սոցիալական ստրատիֆի-

կացիայի տիպի պայմանականությունը, Կ.Պառլետին, 

Տ.Պարսոնսը և Ն.Սմելսերը հիմնավորում են «մեթոդոլո-

գիական տեղաշարժի անհրաժեշտությունը էկոնոմիկայից 

դեպի սոցիոլոգիան որպես ամբողջական տեսություն, 

որն ընդունակ կարող է լինել հավասարապես բացատ-

րելու հասարակության մեջ կատարվող փոփոխություն-

ները»
318

 և այլն։ Իսկ Գ.Մյուրդալի «Ասիական ողբեր-

գություն. Ժողովուրդների աղքատության ուսումնա-

սիրություն» աշխատության վերնագիրն արդեն Ռ.Նուրե-

եվի կարծիքով վկայում է հեղինակի՝ Ա.Սմիթի և, ընդ-

հանրապես, դասականների գաղափարների հետ ունե-

ցած անհամաձայնության մասին, որոնց առաջադրած՝ 

բոլոր ազգերի և երկրների համար «համընդհանուր տե-

սություն» և զարգացման ուղի ակնկալող ուղեգծումներն 

անհամաչափություն են դրսևորում «երրորդ աշխարհի» 

երկրների հետ։ Տեխնոլոգիական զարգացումը, որպես 

տնտեսական հետամնացությունից դուրս գալու գործոնի, 

շուկան, որպես տնտեսական կարգավորիչի կամ արև-

մտյան տնտեսագետների այլ փաստարկները հաճախ 

ավելի շատ տանում են տեխնոլոգիական կախվածու-

թյան, քան սպասվող զարգացմանը։ Գ.Մյուրդալը բերում 



 275 

 

է ասիական արժեքների նշանակությունը բնութագրող 

այն օրինակը, որ թեև աշխարհում ամենաշատ կովեր 

ունի Հնդկաստանը, բայց այդտեղ են նաև կաթ չտվող 

ամենաշատ կովերը։ Պատճառն այն է, որ կովերը 

Հնդկաստանում համարվում են սուրբ կենդանիներ, որը 

և խանգարում է դրանց ռացիոնալ օգտագործմանը
319

։ 

Այստեղ բնականաբար գործում է ազգային պահվածքի 

պատմական հետագիծը։ Ունիվերսալացումը դեռևս չի 

նշանակում ժամանակի ու տարածության համահար-

թում, տնտեսական գարգացման նախորդ էտապից եկող 

կայուն, որոշակի արժեքների մերժում։ Մինչդեռ ամեն մի 

տնտեսություն ունի իր առանձնահատկությունը, իր ազ-

գային դիմագիծը, որն իր մեջ կրում է մի կողմից ապա-

գայի գծերը, իսկ մյուս կողմից՝ անցյալի նստվածքները՝ 

կապված ազգային մենթալիտետի հետ։ «Բնության մեջ 

գործում են ուժեր,– գրում է Լ.Գրիշինը,– որոնց էֆեկտը 

քիչ նկատելի է մեր սերնդի կյանքի սահմաններում։ 

Դրանց գործողության դաշտն է՝ դարաշրջանները, ժողո-

վուրդները և պետությունների ճակատագրերը։ Այդպիսիք 

են Ա.Չիժևսկու Արևի տիեզերական պարբերականությունը, 

Լ.Գումիլյովի պասիոնարության երևույթը, Ն.Կոնդրատևի 

երկար ցիկլերը։ Այդ շարքում կարելի է ավելացնել նաև 

ժողովրդի բնավորությունը կամ, ինչպես այժմ ընդունված 

է անվանել, նրա մենթալիտետը»
320

։ Նույն հեղինակը 

պատմական էքսկուրսներով, հիմնված ամենատարբեր 

հեղինակների աշխատությունների վրա, փորձում է ուր-

վագծել ռուսական բնավորության շուկայի նկատմամբ 

«ոչ բարեկամական» գծերը։ Արդի շուկայական հարաբե-

րությունների և ռուսական բնավորության համատեղության 

հարցերն են քննարկվում Լ.Մյասնիկովայի, Լ.Կոլեսնիկովի, 

Վ.Պերեկրեստովի «Организационные структуры и культура 

предпринимательства», Վ.Ֆալցմանի «Российский мен-
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талитет и управление» և «Российское предпринима-

тельство с позиции христианской морали»
321

 և շատ այլ 

ուսումնասիրություններում։ 

Բնավ այն կարծիքին չեմ, թե հայ տնտեսական 

գիտության գլխավոր խնդիրը պետք է դառնա տնտեսա-

կան զարգացման պատմության և հայ ազգային պահ-

վածքի ուսումնասիրությունը, ինչպես, օրինակ, դա անում 

էր պատմական դպրոցը ամբողջ XIX դարի ընթացքում։ 

Սակայն ակներև է ուսումնասիրությունների անհրաժեշ-

տությունը և այն բանի գիտակցումը, որ զուտ տնտեսական 

պատմության համար պակաս կարևոր նշանակություն 

ունի այն կապը, որ առկա է նրա և ընդհանուր պատ-

մության հետ՝ որոշարկելու հայկական բնավորության՝ 

շուկայի նկատմամբ ունեցած «բարեկամական» և «ոչ 

բարեկամական» հատկությունները։ 

Տնտեսական համակարգերի արդի գլոբալիզացիան 

«մարդու մոդելը» դնում է նոր հայացքի տակ։ Ըստ դա-

նիացի ֆիզիկոս Նիլս Բորի ատոմների մոդելի, էլեկտրոն-

ները պտտվում են տարբեր ուղեծրերով։ Դրանք թողար-

կում են էներգիա, անցնելով միջուկին ավելի հեռու գտնվող 

ուղեծրից ավելի մոտիկ գտնվող ուղեծրին և կլանում այն 

հակառակ ուղղությամբ անցումների ժամանակ։ Ընդ 

որում, էներգիան կարող է արձակվել և կլանվել միայն 

դիսկրետ բաժիններով՝ քվանտներով։ Էլեկտրոնները 

միաժամանակ օժտված են և՛ մասնիկների, և՛ ալիքների 

հատկություններով։ Որոշակի փորձարարական պայման-

ներում էլեկտրոնները ներկայացնում են որպես ալիքներ, 

իսկ այլ պայմաններում՝ որպես մասնիկներ։ Այստեղից էլ 

Ն.Բորի այն եզրակացությունը, թե մասնիկ և ալիք լինելու 

հատկությունները փոխլրացնում են միմյանց։ Լրացուց-

չության սկզբունքը հաճախ դիտվում է մեթոդոլոգիական 

իմաստով մի եղանակ, որը կիրառելի է ճանաչողության 
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բոլոր ոլորտներում, գուցե և ամենանշանակալիցը ժամա-

նակակից հասարակության վրա իր ներգործական ազդե-

ցությամբ։ «Չափազանցություն չի լինի ասել,– գրում է 

Վ.Ալտուխովը,– որ արդի ամենատարբեր տեսությունները՝ 

ֆիզիկական թե հոգեբանական, ագահորեն ներծծում են 

լրացուցչության գաղափարը, աննկատ, անշեղորեն հե-

ղաշրջում կատարելով մեր գիտակցության և մտածո-

ղության մեջ, որը հնարավոր է դառնա հասարակական 

ապագա վերափոխությունների նախերգանքը։ Տեղա-

շարժվել են ավանդական, հազարամյակների ընթացքում 

հակադրությունների դիրքում արմատացած հասկացու-

թյունները՝ կենսաբանականը և սոցիալականը, ոգին և 

մարմինը, ավանդական ազատությունը և սոցիալական 

հավասարությունը, կառուցվածքը և ֆունկցիան, դիսկ-

րետայինը և անընդհատը, կեցությունը և լինելիությունը, 

տղամարդու սկիզբը (Յան) և կանացինը (Ին), Արևելքը և 

Արևմուտքը և այլն։ Այժմ դրանք ավելի հաճախ դիտարկ-

վում են ոչ թե որպես «թեզ» և «անտիթեզ», այլ որպես 

իրար փոխադարձ լրացնողներ (նաև սահմանափակողներ, 

ճշգրտողներ)։ Դա նշանակում է երևույթների բնության 

վերաբերյալ հայացքների էական փոփոխություն»
322

։ Լրա-

ցուցչական սկզբունքը հատկապես նկատելի է համաշ-

խարհային տնտեսությունում՝ առաջ բերելով ազգերի 

տնտեսական պահվածքի նույնականություն. սեփակա-

նության տարբեր ձևերի գոյակցությունը, տնտեսական 

տարբեր համակարգերի սոցիալիզացիայի միտումները, 

մրցակցության և պլանավորման զուգորդումները, ազ-

գային տնտեսությունների համատեղ զարգացման ծրա-

գրերը և այլն։ Նոր տնտեսաձևերը, արտադրությունները, 

կառավարման համակարգերը իրենց հետ բերում են 

մարդու պահվածքի ընդհանրություններ։ Սակայն ամբողջ 

հարցն այն է, որ տնտեսագիտական գրականության մեջ 
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տակավին չի հաղթահարվել «շուկայական մարդու» 

արևմտյան մոդելի նախապաշարմունքը։ 

Համաշխարհային սոցիոլոգիայի դասականներից 

Մ.Վեբերը, դեռևս XX դարասկզբին ցույց էր տալիս, որ ոչ 

միայն սոցիալական հաստատությունները, այլև գերմա-

նացիների կենսակերպը վկայում են Գերմանիայի առանձ-

նահատկությունների մասին։ Ըստ վերջինիս, գերմանա-

ցիները երբևէ մինչև վերջ չեն բաժանել ամերիկացի-

ներին բնորոշ անհատականության սկզբունքը, ավելի 

շուտ հակված լինելով ծառայությանը, իսկ ավելի քիչ՝ 

ձեռնարկատիրական ռիսկին։ Մերժվում էր նաև ոչ միայն 

«զարգացման անգլիական ուղին, այլ նաև անգլիական 

մտածելակերպը»։ Ա.Սմիթի և Դ.Ռիկարդոյի վերացական 

ու կյանքից կտրված տեսական դրույթների ու «սպեկուլ-

յատիվ կառուցվածքների» փոխարեն առաջադրվում էր 

երկրի «պատմական առանձնահատկության բացահայ-

տումը և դատողությունների փաստագրական ուղին»
323

։ 

Կամ մենեջմենթի հայտնի մասնագետներ Ջեքսոն 

Գրեյսոնը և Կառլա Օդելլը, «Ամերիկյան մենեջմենթը XXI 

դարի նախաշեմին» աշխատության մեջ անդրադառնալով 

«ճապոնական առասպելի» հարցերին, նշելով ազգային 

մշակույթների յուրահատկությունները, որ «մշակույթների 

միջև առկա են շատ ընդհանրություններ, և որ մի շարք 

կոնցեպցիաներ կարող են փոխադրվել այլ հիմքի վրա», 

և փորձելով ցույց տալ, որ ճապոնական կառավարման 

այսօրվա տարրերի մի զգալի մասը ձևավորվել է 

հետպատերազմյան շրջանում ամերիկյան կառավարման 

համակարգի ազդեցությամբ, միաժամանակ նշում են 

նաև Ճապոնիայի ուժեղ կողմերը, ճապոնացիների ազ-

գային ինքնության առանձնահատկությունների հանգա-

մանքը
324

։ 

Տնտեսագիտական ուսումնասիրություններում կա-
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տարվող զուգահեռները ոչ թե առանձնահատկություն-

ների բացահայտման, այլ նմանարկության զուգահեռներ 

են։ Մինչդեռ խոսքն ընդհանուր շուկայական համակարգի 

սկզբունքների հետ հայ ազգային հիմքերի գիտակցման և 

ազգային մենթալիտետի զուգորդման մասին է։ Առևտուրը 

և դրամաշրջանառությունը դեռևս շուկա չեն։ Շուկան 

ամենից առաջ շուկայական մարդիկ են։ Առայժմ բացա-

կայում է նրա հստակ ուրվագծված հետագիծը։ Շուկա-

յական համակարգն ավելի արդյունավետ կգործի, եթե 

այդ հետագիծը կառուցված լինի ոչ թե նույնականության, 

այլ լրացուցչության սկզբունքի վրա։ 
2002 

4. 

Ջոան Ռոբինսոնը մի առիթով նկատել է, թե տնտե-

սագիտության տեսության ուսումնասիրության իմաստն 

այն չէ, որպեսզի տնտեսական հարցերի վերաբերյալ ստա-

նանք պատրաստի պատասխանների հավաքածու, այլ 

որպեսզի սովորենք չընկնել տնտեսագետների կարթը
325

։ 

Հավասարակշռության խնդիրը ծագել է դեռևս հա-

սարակական էվոլյուցիայի ստորին աստիճաններում, երբ 

փոխանակությունն ուներ եզակի կամ պատահական 

բնույթ։ Ինչպես ժամանակին նկատել է Արիստոտելը, 

«փոխանակությունը չի կարող լինել առանց հավասարու-

թյան»։ Տնտեսագետների բազմաթիվ սերունդներ փորձել 

են գտնել և հիմնավորել հավասարակշռության խնդիրը, 

որը հաճախ դարձել է տնտեսագիտական դպրոցների 

բաժանման կետը՝ հավասարակշռությունն առանձին 

ակտերի կամ միկրոմակարդակով և հավասարակշռու-

թյունն ամբողջ տնտեսության կամ մակրոմակարդակով։ 

Տվյալ դեպքում խոսքը վերաբերում է վերջինիս.  

Ընդունված է Ֆ.Քենեի «Տնտեսական աղյուսակը» 

համարել հասարակական վերարտադրության գործընթացի 
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առաջին մոդելը, ըստ որի առողջ հասարակությունը 

պետք է գտնվի, հավասարակշռության մեջ, ցույց տալով, 

թե ինչպես գյուղատնտեսության մեջ ստեղծված տարեկան 

ամբողջական արդյունքը շրջանառում և վերաբաշխվում 

է երեք դասակարգերի՝ արտադրողական (ֆերմերների), 

հողասեփականատերերի և անպտուղ դասակարգի (ար-

դյունաբերողների) միջև։ 

Դասական տնտեսագետների տեսությունը ելակետ 

ուներ տնտեսության ինքնակարգավորման սկզբունքը։ 

Ապրանքների առաջարկը ստեղծում է սեփական պա-

հանջարկը։ Ապրանքների պահանջարկի և դրանց առա-

ջարկի միջև խզում գոյություն չունի, դրանք հավասա-

րակշռված են. «ամեն մի արդյունք արտադրության 

պահից իր լրիվ արժեքի չափով ճանապարհ է բացում այլ 

արդյունքների իրացման համար»։ Դա նշանակում է, որ 

ամեն մի արտադրություն ստեղծում է եկամուտներ, որոն-

ցով գնվում են դրանց հավասար արժեքի ապրանքներ։ 

Ամբողջական պահանջարկը միշտ հավասար է ամբող-

ջական առաջարկին, հետևաբար համընդհանուր գերար-

տադրությունն անհնարին է, այսինքն՝ տնտեսությունը 

գտնվում է հավասարակշռված վիճակում։ 

Կ.Մարքսը, ի տարբերություն Ֆ.Քենեի, եռոլորտ 

«Տնտեսական աղյուսակի» փոխարեն կառուցում է 

երկոլորտ մոդել՝ ստեղծելով արտադրության միջոցների 

և սպառման առարկաներ արտադրող ճյուղերի փոխա-

դարձ կապը նկարագրող «հիմնարար սխեմա» (Վ.Լեոնտև)։ 

Նրա հասարակական ընդլայնված վերարտադրության 

սխեման, ըստ Էության, տնտեսական աճի առաջին 

մոդելն է։ 

Ընդհանուր հավասարակշռության տեսության մեջ 

առանձնահատուկ տեղ է հատկացվում Լոզանի դպրոցի 

ներկայացուցիչներին։ Այսպես, ըստ Վալրասի՝ ընդհա-
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նուր տնտեսական հավասարակշռվածությունը տնտեսու-

թյան այն վիճակն է, երբ բոլոր շուկաները միաժամանակ 

գտնվում են հավասարակշռության մեջ, և յուրաքանչյուր 

տնտեսվարող սուբյեկտ մաքսիմալացնում է իր նպատա-

կային ֆունկցիան։ 

Կարելի է շարունակել բազմաթիվ այլ տնտեսագետ-

ների նորամուծությունները ընդհանուր հավասարա-

կշռվածության տեսության հետագա կատարելագործման 

ուղղությամբ, սակայն առաջադրվող մոդելներում տնտե-

սությունը ձգտում է այդ վիճակին, բայց չի հասնում։ 

Ինչպես ասում են, հավասարակշռության կորերը չեն տե-

ղաշարժվում միայն գրքերում։ Գոյություն ունեն բազմա-

թիվ պարադոքսներ, որոնք պայմանավորում են ինչպես 

տնտեսական մյուս երևույթների, այնպես էլ հավասարա-

կշռության վիճակի հավանական ու մոտավոր վիճակը։ 

Այդ խնդիրների քննությանն է անդրադառնում Հ.Աղա-

ջանյանը, որպես հակակշիռ այն պարզեցված մեկնու-

թյունների, երբ տնտեսական երևույթները համահարթում 

են՝ առանց ենթարկելու ներքին ստուգության։  

Ի.Շումպետերը «Տնտեսագիտական վերլուծության 

պատմությունը» աշխատության մեջ նկատել է, թե 

«գիտությունը դա չափում է», որով հեղինակը շեշտում է 

տնտեսական երևույթների գիտական ճանաչողության 

հարցերում ճշգրտության նշանակությունը։ Առանց հստակ 

չափման միավորի ընտրության, հավասարակշռության 

վիճակը ընդունում է մի շատ պայմանական բնույթ։ Ահա 

թե ինչու Հ.Աղաջանյանը վկայակոչում է Քեյնսի այն խոս-

քերը, թե տեսության հստակեցմանը խանգարող գոր-

ծոններից առաջինը «չափման միավորի ընտրությունն է, 

որն ամբողջությամբ կիրառելի լինի տնտեսական համա-

կարգի հետազոտության ժամանակ»։ Հենց այն հանգա-

մանքը, որ միևնույն երևույթը
*
 տնտեսագիտական տարբեր 
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դպրոցների կողմից ստանում է տարբեր լուծումներ ու 

ենթարկվում տարբեր չափումների, արդեն իսկ վկայում է, 

որ «մոդելների և իրականության միջև առկա է անհամա-

պատասխանություն»
326

։ 

Հայտնի է, որ հաճախ հասարակության տնտեսա-

կան բարեկեցությունը բնութագրող լավագույն ցուցանիշ 

է համարվում ՀՆԱ-ը։ Հայտնի է նաև, որ ինչպես բոլոր 

մակրոտնտեսական ցուցանիշները, այնպես էլ ՀՆԱ-ը 

դրամական ցուցանիշ է։ Բայց հենց այդ հանգամանքն էլ 

իր մեջ արդեն պարունակում է ներքին հակասություն, 

որպես արդյունքների հավաքածու, որոնք արտահայտ-

վում են միևնույն չափման միավորով, ունեն գին, ՀՆԱ-ի 

կազմում ունեն միևնույն կշիռը, որը հետևապես չի 

կարող արտահայտել արտադրության կազմի և բաշխման 

փոփոխությունները։ Չափման միավորի անհստակության 

պատճառով «ՀՆԱ-ի արժեքային մեծությունն ու իրական 

բովանդակությունը չեն համապատասխանում իրար», և 

ինքնին առաջանում են հարցեր, թե այդպիսի անճշտու-

թյունների պայմաններում ինչպես գնահատել տարբեր 

ոլորտների հարաբերակցությունը կամ որոշել AD-AS կո-

րերի հարաբերակցությունը։ Քեյնսը հենց այս իմաստով է 

նկատում, թե տնտեսագետների կողմից օգտագործվող 

չափման այնպիսի միավորները, ինչպիսիք են՝ գների ընդ-

հանուր մակարդակ, ազգային եկամուտ, հասարակական 

ամբողջական արդյունք, իրական կապիտալի պաշարներ 

և այլն, անբավարար են ընդհանուր տնտեսական կա-

պերի ճշգրիտ արտահայտությունների համար, այն, որ 

երկու իրար հետ չչափակցվող տարբեր առարկաների 

հավաքածուներն ինքնին չեն կարող ծառայել քանակական 

վերլուծությունների օբյեկտ, մեզ չի խանգարում օգտվելու 

մոտավոր վիճակագրական համեմատություններից ընդ-

հանուր դատողությունների ու համադրությունների համար։ 
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Եվ, այնուամենայնիվ, այդ հասկացությունների «պատշաճ 

օգտագործման տեղը պատմական և վիճակագրական 

նկարագրության ոլորտն է՝ պատմական կամ սոցիա-

լական հետաքրքրությունները, այդպիսի դեպքերում, սո-

վորաբար դիմում են մոտավոր դատողություններին, որ-

տեղ չի էլ պահանջվում բացարձակ ճշգրտություն, ինչպի-

սին պահանջում է պատճառական վերլուծությունը։ ... 

Պնդումն այն մասին, թե զուտ արդյունքն այժմ մեծ է, իսկ 

գների մակարդակը ցածր է, քան տասը տարի առաջ կամ 

ենթադրենք՝ մեկ տարի առաջ, նույնպիսի բնույթ ունի, 

ինչպիսին այն պնդումը, համաձայն որի Վիկտորյա 

թագուհին եղել է լավ թագուհի, բայց ոչ ավելի երջանիկ, 

քան Ելիզավետա թագուհին, դատողություն, որը զուրկ չէ 

որոշակի էությունից և հետաքրքրությունից, բայց ոչ 

պիտանի դիֆերենցիալ հաշվարկների համար»
327

։ 

Ամբողջ հարցն այն է, որ հաճախ տնտեսական 

երևույթների վերլուծությունների ժամանակ ավելի շատ 

գործ ենք ունենում պայմանական ու հավանական չափո-

րոշիչների հետ, որոնք հստակ պատկերացում չեն տալիս 

ոչ համակարգերի հավասարակշռության վիճակի և ոչ էլ 

«հասարակության զարգացման չափորոշիչների» վերա-

բերյալ։ Ինչպես նկատում է Հ.Աղաջանյանը, խոսքը վերա-

բերում է ինչպես սոցիալական համակարգի, կենսագոր-

ծունեության չափանիշների ճշգրտմանը (կապված ռա-

ցիոնալ և իռացիոնալ գործոնների առկայության, հասա-

րակական բարեկեցության գնահատման անհստակության 

և հոգևոր արժեչափերի գերակայությունների հետ), այն-

պես էլ տնտեսական արդյունավետության չափորոշիչներին 

(օրինակ՝ ծախս-արդյունք հարաբերակցության սահմա-

նային գնահատումներին)
328

։ 

Տնտեսագետ Ֆրանսուա Պերուն «լրիվ զբաղվածու-

թյուն» հասկացությունը դիտում է կամայական և անի-
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րականանալի. «Դեռևս ոչ ոք չի ապացուցել ոչ այն, որ 

լրիվ զբաղվածության վիճակը կարող է կայուն լինել, ոչ 

այն, որ աշխատուժի լրիվ զբաղվածությունն, անպայման, 

պետք է համընկնի իրական կապիտալների հետ լրիվ 

զբաղվածությանը, ոչ այն, որ լրիվ զբաղվածության քա-

ղաքականության առաջացրած սոցիալական ռիսկը պա-

կաս վտանգավոր է, քան այն, որով ուղեկցվում է ազատ 

ձեռնարկատիրությանը բնորոշ աշխատանքի շուկայի և 

ապրանքային շուկայի կատարելագործումը, պետական 

միջամտության ժամանակավոր օգտագործումով՝ առանց 

վերջինիս դոկտրինա հռչակելու»
329

։ Ակներև է, որ ար-

տաքուստ պարզ ու ճշմարտացի թվացող տնտեսական 

հասկացություններն իրենց խորքային չափումներում են-

թադրում են նոր տեսանկյուններ, որոնք այդ հասկացու-

թյունների համար գծում են նոր հարաբերակցություններ։  

Խնայողություն-ինվեստիցիա կապը տնտեսագետների 

կողմից ստացել է տարբեր մեկնություններ։ Դասական-

ները գտնում էին, թե խնայողությունները չեն հանգեցնում 

պահանջարկի անբավարարության և դա այն պատ-

ճառով, որ տնային տնտեսությունների կողմից խնայված 

գումարները վեր են ածվում ինվեստիցիաների, ինչը 

երաշխավորում է դրամական շուկան։ Շնորհիվ տոկոսա-

դրույքի, եկամուտներ-ծախսեր հոսքից դուրս մնացած 

գումարները վեր են ածվում ինվեստիցիաների։ Մինչդեռ 

Դ.Ռոբերտսոնը 1926-ին հրատարակած «Բանկային 

քաղաքականությունը և գների մակարդակը» աշխատու-

թյան մեջ մերժում է տնտեսության մեջ այդ մեխանիզմի 

առկայության գաղափարը, որն ավելի ուշ տեսական հիմ-

նավորում է ստանում Քեյնսի կողմից։ Իսկ, եթե խնայո-

ղությունները ինքնաբերաբար չեն վերածվում ինվեստի-

ցիաների, և, ընդ որում, եկամտի աճի հետ խնայողու-

թյան բաժինը մեծանում է, ապա եկամտի մի մասը դուրս 
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է մնում էֆեկտիվ պահանջարկից։ Անգլիացի տնտեսա-

գետը հենց դրանում էր տեսնում ռեսուրսների ոչ լրիվ 

զբաղվածության հիմնական պատճառը, ցույց տալով, որ 

«խնայողության փոխարկումը ներդրման պայմանավոր-

ված է բազմաթիվ միջնորդավորված կապերով»։ Ինչ 

խոսք, դա հայտնություն էր տնտեսական երևույթների 

վերլուծության մեթոդոլոգիայի ասպարեզում։ Բայց հենց 

Քեյնսի ուսմունքն է դառնում վերլուծական նոր միտում-

ների հայտնության պատճառ։ Մասնավորապես, նոր 

հետազոտությունների առարկա են դառնում սպառման 

հակվածության և տարբեր սոցիալական խմբերի խնա-

յողական պահվածքի հարցերը։ Ելակետ ունենալով այն 

դրույթը, թե սպառման միջին հակվածությունը հարաբերա-

կանորեն կայուն է, Քեյնսն այն կարծիքին էր, որ ազգային 

եկամտի աճի հետ, նրա այն մասը, որն ուղղվում է սպառ-

մանը՝ նվազման միտում ունի։ Մինչդեռ Ջ.Դյունզենդերը, 

Ե.Ջիլբոյը, Ֆ.Մոդիլյանին, Տինբերգենը, Կուզնեցը և այլ 

հետազոտողներ նոր ուսումնասիրությունների արդյուն-

քում հանգել են այն հետևությանը, թե սպառման միջին 

հակվածությունը փոփոխվում է կախված նրանից, թե որ 

սոցիալական խմբին է այն պատկանում և որ երկրում, և 

որ այն փոփոխվում է ժամանակի մեջ։ Հետևապես սպառ-

ման սահմանային հակվածությունը հաստատուն բնույթ 

չունի, ուրեմն մուլտիպլիկատորի տեսության վրա կառուց-

ված ամեն մի հաշվարկ կապված է սխալվելու ռիսկի 

հետ։ Վերանայումներ են կատարվել նաև Քեյնսի խնայո-

ղության տեսության մեջ, խնայողությունը դիտելով ոչ թե 

որպես պարզ մնացորդային երևույթ, այլ դրա մեջ տեսնե-

լով կանխամտածված ու ռացիոնալ տարրեր՝ կապված 

խնայված միջոցներից շահույթի ստացման ձգտման հետ
330

։ 

Էվոլյուցիոն տեսությունը ժամանակի և տարածու-

թյան մեջ անհամապատասխանություն է գրանցում տնտե-
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սական պարամետրերի մեջ (կապված գների ինդեքսի, 

տեխնոլոգիական պարամետրերի, հասարակության սպա-

ռողական ճաշակների և այլն), ինչը հնարավորություն չի 

տալիս անցյալի և ներկայի արժեքները համադրել մեկ 

չափման (փողային) միավորում։ Ահա թե ինչու «հավասա-

րակշռության փաստն անգամ տեսականորեն գրեթե 

անհնար է հիմնավորել»
331

։ 

Կարելի է շարունակել պարադոքսների այս շարքը, 

որոնց մասին խոսում է Հ.Աղաջանյանը՝ կապված ապագա 

գործոնի, հասարակական ընտրության և ինստիտուցիո-

նալ պարադոքսների, հասարակության նպատակային 

գործառույթի ճշգրտման հետ և այլն։ Եվ բոլոր դեպքերում 

հարցն ավելի շատ վերաբերում է ոչ այնքան «հավասա-

րակշռության վիճակը» պահպանելուն, այլ տնտեսական 

պարամետրերի միջև անհամապատասխանությունները 

հարթելուն։ 

Ընդհանրապես հարկ է նկատել, որ հավասարա-

կշռվածության խնդիրը նոր լուսաբանության կարիք է 

զգում հենց տնտեսագիտական մտքի զարգացման տրա-

մաբանությամբ, ամեն անգամ յուրաքանչյուր տվյալ 

դպրոցի դրույթներն ու փաստարկները վերստուգելով հե-

տազոտական նոր արդյունքների չափանիշներով։ Ժամա-

նակ, հոգեբանություն, տեխնոլոգիական փոփոխություններ, 

սովորություններ, ավանդույթներ, սոցիալական արդա-

րություն և շատ այլ հասկացությունների համար ժամա-

նակակից տնտեսագիտությունը չի տիրապետում հստա-

կորեն ձևակերպված մեթոդոլոգիական սկզբունքների և 

չափորոշիչների։ 

Բազմությունների տեսության պարադոքսները մա-

թեմատիկոսներ Վայլին, Բրաուերին հիմք են տվել եզրա-

կացնելու, թե մաթեմատիկան զրկվում է իր տրամաբա-

նական հիմքից, և որ պետք է կառուցվի նոր մաթեմատի-
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կա նոր հիմքի վրա։ Մինչդեռ իրականում պարադոքսները 

ենթադրում են ոչ թե հրաժարում մաթեմատիկական 

մեթոդներից ընդհանրապես, այլ որ «բազմությունների 

տեսությունը չի կարող վերջնական ու ավարտուն կեպով 

ներկայացնել ժամանակակից մաթեմատիկան»
332

։ 

Տնտեսագիտության մասին այդպես մտածելու հիմ-

քերն ավելի շատ են։ Այստեղ «այլ հավասար պայման-

ները» մնալու են որպես վերլուծության եղանակ, տնտե-

սագիտությանը միշտ մղելով հավասարակշռության 

հասնելու նոր որոնումների, չհասնելով միակ հավասա-

րակշռվածության լուծմանը, ընդ որում հնարավոր 

հավասարակշռված վիճակների թիվը կարող է լինել շատ 

մեծ և ոչ կայուն։ 
 

*  * 

* 
 

 Ըստ մի հին առակի, տնային տնտեսուհին չի կա-

րողանում ճաշ պատրաստել ըստ խոհարարական գրքի, 

քանի որ այնտեղ գրված չէ, թե ամենից առաջ անհրա-

ժեշտ է վառել կրակը։ Առանց որոշակի մեթոդների կիրա-

ռության, հնարավոր չէ տնտեսական գործընթացների 

վերլուծությունն ու ճանաչողությունը։ Իսկ տեսական 

տնտեսագիտության պատմությունն ու նրա ուղղություն-

ների էվոլյուցիան, ըստ էության, նրա մեթոդների տարբե-

րակման պատմությունն է։ Այդ էվոլյուցիայի մեջ արտա-

ցոլվում է առարկայի պարադիգմայի փոփոխության 

պատմությունը։ 

Սովորաբար նոր պարադիգմայի անհրաժեշտությունն 

առաջանում է այն ժամանակ, երբ տնտեսական և, ընդ-

հանրապես, հասարակական կյանքի երևույթների բացատ-

րությունը գոյություն ունեցող պարադիգմայի շրջանակ-

ներում դառնում է անհնար։ Առավել ևս, երբ տվյալ 

գիտությունը զարգացման արդյունքում կուտակում է 
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հետազոտական նոր արդյունքներ, ինչը անհրաժեշ-

տություն է դարձնում նոր մեկնությունները, և հատկա-

պես, երբ տվյալ գործընթացները բացատրելի են դառ-

նում գիտության այլ ոլորտների հետ ունեցած կապերի և 

վերլուծական եղանակների մեջ։ Ինչպես արդեն նկատել 

ենք, տնտեսագիտության ավանդական պարադիգմայի 

կենսունակությունը կասկածի տակ է առնվում, առաջ 

բերելով հոռետեսական տրամադրություններ, թե տնտե-

սագիտության տեսությունը հայտնվել է մեթոդաբանական 

ճգնաժամի մեջ։ Նման հայեցությունը դիտելով ծայրահե-

ղություն՝ Ա.Մարգարյանը մի միտում է տեսնում տեսա-

կան տնտեսագիտության վերջին տասնամյակների ըն-

թացքում. «Ակնհայտ է դառնում այն իրողությունը, որ 

տվյալ պահին ձևակերպված ու, թվում է, արդեն ինքնա-

հաստատված տեսական օրինաչափությունները, իբրև 

կանոն, հերքվում են հետագա ուսումնասիրություններով։ 

Հին տեսությունները, շատ դեպքերում, թեկուզ մասամբ, 

չեն ներառվում նոր, ավելի ուշ ստեղծված տեսություն-

ների մեջ՝ իբրև վերջիններիս մասնակի դեպքեր, այլ 

ժխտվում են»
333

։ 

Ավանդական տեսության պարադիգմայի առարկու-

թյուն չընդունող ազատ մրցակցության ու պահանջարկի 

ու առաջարկի հիման վրա ազատ գնագոյացման, տեղե-

կատվական համաչափության, հավասարակշռության, 

ինստիտուցիոնալ սահմանափակումների բացառման և 

այլ կանխադրույթների վրա կառուցված մոդելները ցու-

ցադրում են ասիմետրիկ դրսևորումներ և դարձել են 

խոցելի։ Հենց այս իմաստով է Դուգլաս Նորտը նկատում, 

թե՝ «Նեոդասական տեսությունը (ինչպես նաև սոցիալա-

կան գիտությունների այլ տեսություններ) այժմ չի կարող 

բավարար բացատրություն տալ հասարակությունների և 

տնտեսությունների գործողության տարբերություններին, 
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ինչպես մի առանձին վերցրած ժամանակահատվածում, 

այնպես էլ որոշակի ժամանակամիջոցում, նեոդասական 

տեսության բերվող փաստարկները անհամոզիչ են կապ-

ված այն բանի հետ, որ թեև նրա մոդելները բացատրում 

են տնտեսությունների գործողության առանձին տարբե-

րությունները ..., բայց դրանք չեն կարող բացատրել, թե 

ինչու են անհրաժեշտ միջոցառումներ ձեռնարկելու փոր-

ձերը ձախողվում, եթե նույնիսկ դրանք ընդունակ են 

ապահովելու բարձր հատուցում։ Իսկ հատուցումը որոշ-

վում է ինստիտուտներով։ ... Ինստիտուտներն այնպիսի 

կառուցվածքներ են, որոնք մարդիկ դնում են իրենց փոխ-

հարաբերություններում, այդ ձևով որոշելով այլ սահմա-

նափակումների (բյուջետային, տեխնոլոգիական և այլն) 

հետ միասին ընտրության սահմաններն ուրվագծող խթան-

ները, իսկ դրանք իրենց հերթին որոշում են տնտեսու-

թյան և հասարակության գործողության շրջանակներն 

այս կամ այն ժամանակահատվածի ընթացքում»
334

։ Այնու-

ամենայնիվ, իրավացիորեն նկատում է Ա.Մարգարյանը, 

իր զարգացման ընթացքում ավանդական տեսությունը 

ուրվագծվել է որպես մեթոդաբանական որոշակի համա-

կարգ, մինչդեռ էվոլյուցիոն տեսության ելակետային 

կանխադրույթները (պետության կարգավորիչ դերի, նոր 

տեխնոլոգիայի օրենսդրական պաշտպանության, հասա-

րակության ընդհանուր արժեչափերի ու կենսափիլիսո-

փայության ազդակների ու առաջադիմական փոփոխու-

թյունների կապի, տնտեսական ու սոցիալական գործըն-

թացի և այլ հարցերի վերաբերյալ) դեռևս իր սահման-

ների մեջ չի հստակեցվել։ 

Հարկ է նկատել, որ այն չի հստակեցված նաև իր 

եզրակացությունների մեջ։ Պատահական չէ, որ այն միա-

նշանակ չի ընդունվում մասնագետների կողմից։ Քննա-

դատները նրա թուլությունը տեսնում են եզրակացու-
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թյունների հենց անբավարար հստակության, հասկացու-

թյունների (օրինակ տրանսակցիոն ծախքերի) անորոշու-

թյան մեջ։ Նոր ինստիտուցիոնալ տեսության մեջ նկա-

տելի է մի որոշակի ցրվածություն, որը դրսևորվում է նրա 

ճյուղավորումներում՝ սոցիոլոգիական (Ֆ.Պերրու), տնտե-

սական կազմակերպություններ (Ա.Ալչիյան, Օ.Ուիլյամսոն), 

տնտեսական տեղեկատվության (Ջ.Ստիգլեր), տնտեսա-

կան իրավունքի (Ռ. Պոզներ, Գ.Բեքքեր) և այլն։ Բայց 

անժխտելի է նաև այն, որ տնտեսական երևույթներն այլ 

մեկնակետերից վերլուծությունների կարիք ունեն։ Ա.Մար-

գարյանի կարծիքով «Մեյնսթրիմի մեթոդաբանական 

համակարգը պետք է լրացվի - հարստացվի էվոլյուցիոն -

ինստիտուցիոնալ մեթոդաբանական մոտեցումներով»
335

։ 

Կատարվում են նոր որոնումներ տնտեսագիտական 

մտքի նոր պարադիգմայի ստեղծման ուղղությամբ։ 

5. 

Հազիվ թե կարելի է նշել հասարակական գիտու-

թյունների մի այլ բնագավառ, քան տնտեսագիտությունն 

է, որն այդքան շատ հայտնվում է ամենատարբեր գիտու-

թյունների խաչմերուկներում, տնտեսական երևույթների 

բացատրության ժամանակ հայտնաբերելով նոր հատկա-

նիշներ։ Հատկապես 1990-ական թվականներից լայն տա-

րածում է ստացել տնտեսական երևույթները ֆիզիկայի 

մեթոդներով բացատրելու ուղղությունը, որն ստացել է 

«էկոֆիզիկա» անվանումը։ Ինչ խոսք, միջառարկայական 

հետազոտությունները ընդլայնում են այս կամ այն 

երևույթի վերաբերյալ պատկերացումների սահմանները, 

հնարավորություն տալով «համադրել վերլուծությունների 

մեթոդները», «ձևավորում հասկացողությունների միաս-

նական գործիքակազմ»։ Սակայն, այս առումով տեղին եմ 

գտնում վկայակոչել ֆիզիկոս Լ.Բրիլլյուենի խոսքերը 

ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի ոչ այնքան հասարակ հա-
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րաբերությունների մասին. «Բացենք զուտ մաթեմատի-

կայի այս կամ այն գիրքը և դիտարկենք որևէ տեսու-

թյուն։ Այն միշտ կառուցվում է մի բնորոշ սխեմայով. 

Տրվում են A, B, C պայմանները, ենթադրելով, որ դրանք 

հստակ պահպանվում են։ Այդ պայմաններում կարելի է 

հստակ ապացուցել Q եզրակացության ճշմարիտ լինելը։ 

Այստեղ ֆիզիկոսը սկսում է զարմանալ՝ մենք ինչպես 

կարող ենք իմանալ, որ A, B, C պայմանները պահ-

պանվում են ճշտությամբ։ Ոչ մի դիտարկում դա մեզ տալ 

չի կարող։ Միակ բանը, որ կիմանանք, դա այն է, որ A, B, 

C պահպանվում են մոտավորապես՝ որոշակի շեղումների 

սահմաններում։ Այսպիսով ի՞նչ է ապացուցում թեորեմը։ 

Կամ այն, որ շատ փոքր սխալները A, B, C- ի նկատմամբ 

կհանգեցնեն Q վերջնական եզրակացության մեջ շատ 

փոքր շեղումների, կամ էլ այն, որ դրանք այն ամբող-

ջովին կարող են մերժել։ Վերլուծությունը չի կարելի 

ամբողջական համարել, քանի դեռ թեորեմայի կայու-

նության հիմնախնդիրը չի հետազոտվել, իսկ դա արդեն 

բոլորովին այլ բան է»։ Երևի թե, ընդհանրացնում է 

Բրիլլյուենը, կգտնվեն քիչ տնտեսագետներ, ովքեր չեն 

կիսի այս կարծիքը։ Կարելի է ասել տնտեսական հա-

մակարգում իշխում են «թափառող օրինաչափություն-

ները»
336

։ Ինչ խոսք, գիտության այլ ոլորտների հետ 

առնչումը տնտեսական երևույթին տալիս է ուրույն 

իմաստ, բացահայտում նրա աղերսը տվյալ ոլորտի հետ։ 

«Տնտեսական մարդու» պահվածքը բոլոր այդ դեպքերում 

կոտորակվում է՝ հանդես գալով որպես ամբողջի մասեր։ 

Եվ այս տեսակետից տնտեսական գիտության պատմու-

թյունը դպրոցների ու մեթոդների իր հաջորդափոխության 

մեջ ընդլայնում է երևույթների ընկալման տարածակա-

նությունը, նրանում հայտնաբերելով նոր շերտեր ու 

շարժումներ։ Այդ հարթության մեջ պիտի նայել տնտեսա-
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գիտության տեսության և հոգեբանության փոխառնչու-

թյունները, որին անդրադառնում է Վ.Կարապետյանը։ 

Խոսելով տնտեսագիտության և հոգեբանության կապի 

ոչ միանշանակ մոտեցումների մասին նա նկատում է, թե 

մի դեպքում հոգեբանական գործոնների վկայակոչումով 

հիմնավորվում է տնտեսագիտական մոդելներում կան-

խատեսվող տնտեսական վարքագծից շեղումները, որտեղ 

հոգեբանական փոփոխականներով է պայմանավորվում 

մարդկային վարքագծի իռացիոնալ բաղկացուցիչը, իսկ 

մի այլ դեպքում, թե հարցը հանգում է տնտեսական վար-

քագծի արդյունքների, այլ ոչ թե դրանց հոգեբանական 

գործոններով բնութագրվող պատճառների ուսումնասի-

րությանը
337

։ 

Սոցիալականի և տնտեսականի մեջ հոգեբանականի 

գաղափարը վաղուց է նշվել հասարակագետների կող-

մից։ Կապիտալիստական գործունեության և «շուկայի 

գործողության» ճանաչողական նշանակության առումով 

կարելի է հանդիպել հոգեբանական անդրադարձների 

Բեմ-Բավերկի, Պարետոյի, Վեբլենի, Շումպետերի, Զոմ-

բարտի, Քեյնսի և այլ տնտեսագետների աշխատություն-

ներում
338

։ Տնտեսագիտության մեջ նախորդ և ներկա 

հայեցությունների բնույթի վերաբերյալ կատարվում է 

այն համեմատությունը, ըստ որի նախորդ շրջանում 

տնտեսագիտական միտքը երևույթները դիտարկում էր 

իմացության տրամաբանական մեթոդի տեսանկյունից, 

այսպես ասած, «բարձր» տեսության դիրքերից, որին 

ավելի ուշ փոխարինում են ոչ այնքան «լուրջ» փորձառա-

կան մեթոդները՝ վերանայելով մարդու ռացիոնալ վար-

քագծի վերաբերյալ կարծրացած դատողությունները։ 

Հենց այս առումով է Վ.Կարապետյանն արժեքավորում 

ամերիկացի տնտեսագետներ Դենիել Կանեմանի և Ամոս 

Տվերսկու «Հեռանկարի տեսությունը»։ Նա, ըստ էության, 
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ընթերցում է նշված հեղինակների «Հեռանկարի տեսու-

թյուն. Ռիսկի պայմաններում որոշումներ ընդունելու վեր-

լուծություն» աշխատությունը (նկատեմ, որ այս կարգի 

վերլուծությունների հաճախակի կարելի է հանդիպել 

մասնագիտական պարբերականներում), դրանով իսկ հայ 

միտքը դրդելով նոր հետազոտական ոլորտների։ Դ.Կա-

նեմանը և Ա.Տվերսկին տնտեսական հոգեբանության 

իրենց հետազոտական ծրագրի բովանդակությունը բնու-

թագրել են հետևյալ ձևով. «Տնտեսագիտության տեսու-

թյան մեջ ընդունված ռացիոնալության իդեալականաց-

ված նախադրյալը սովորաբար հիմնավորվում է երկակի 

ձևով՝ նախ. հիմնավորվում է, որ միայն ռացիոնալ գոր-

ծող անհատներն են կարող գոյատևել մրցակցային 

միջավայրում։ Երկրորդ, հավանական է ներկայանում, որ 

ոչ այդ նախադրյալի վրա հիմնված պահվածքը անխու-

սափելիորեն կլինի քաոսային և ոչ մի գիտական բացա-

տրության չենթարկվող։ Երկու փաստարկներն էլ կաս-

կածելի են։ Մի կողմից բազմաթիվ փորձարարական 

ապացույցներ ակնհայտորեն հաստատում են, որ մարդիկ 

կարող են ամբողջ կյանքում ապրել ոչ մրցակցային միջա-

վայրում, այդպես էլ չսովորելով օգտագործել գծային 

կշեռքները, կամ էլ շրջանցել օրինական ձևակերպման 

էֆեկտները, բայց առավել կարևոր է ներկայանում այն 

փաստը, որ մարդկային ընտրությունը ոչ հազվադեպ 

պարզվում է (оказывается) կարգավորված, բայց ոչ պար-

տադիր ռացիոնալ, բառիս ավանդական իմաստով»։ 

Խոսքը մարդկային վարքագծում ռացիոնալ վարքագծի 

ընդունված կանոններից էական շեղումների մասին է՝ 

պայմանավորված մարդու բնությանը բնորոշ ինքնա-

ճանաչողության մեխանիզմի ու ճանաչողական դժվարու-

թյունների հետ։ Ուստի, ըստ հեռանկարի տեսության 

որոշումների կայացման հիմքում ընկած է սուբյեկտիվ 
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օգտակարությունների գնահատման մեթոդը, որտեղ 

ելքերի օգտակարությունները կշռվում են իրենց հավա-

նականություններով։  

Հեռանկարի տեսությունն իր իրացումները գտնում է 

այնպիսի հոգեբանական էֆեկտների միջոցով, ինչպիսիք 

են հավաստիության, անդրադարձման, ներկայացուցչա-

կան էվրիստիկայի, տարանջատման, գերվստահության և 

այլ էֆեկտներ ՝ կառուցված փորձարարական հիմքի 

վրա։ Ա.Բելյաինը նկատում է. «Չափազանցություն կլինի 

պնդել, թե Կանեմանի, Տվերսկու և նրանց հոգեբան 

գործընկերների այդ և մյուս աշխատանքները հիմնովին 

փոխել են մարդու բնության և պահվածքի նկատմամբ 

տնտեսագիտության տեսակետը։ Սակայն, հենց նրանք 

տնտեսագետների շրջանում հաստատեցին այն բանի 

ըմբռնումը, որ լավ տեսությունը պետք է ոչ միայն ժխտվի 

փաստերով, ինչպես դա պահանջում է դրական մոտե-

ցումը, այլև ելնի այն օբյեկտի հատկությունների հիմնա-

րար դիտարկումներից, որն այն կոչված է նկարագրելու։ 

Այսօր արդեն, ոչ մի տնտեսագետ, որը գրում է անհա-

տական պահվածքի մասին, չի կարող շրջանցել առանց 

դիտարկելու որոշումների ընդունման գործընթացների 

հոգեբանական բնութագրերը»
339

։ Այս դիտակետից էլ 

Վ.Կարապետյանը կարևորում է Հայաստանում տեղի 

ունեցող տնտեսական երևույթների և օրինաչափություն-

ների միջև առկա վարքագծային տարրերի ուսումնասի-

րությունների ընդլայնումը հոգեբանական տնտեսագի-

տության տեսությունների պարագծերով։  

Գիտության արդյունքները ցույց են տվել, որ մարդ-

կային հոգեբանության բնութագրերը շատ երկարատև 

ժամանակամիջոցում գրեթե չեն ենթարկվում փոփոխու-

թյան, և մարդու բնությունը մնում է ոչ միայն հակասա-

կան, այլև հաճախ իր գործողություններում մնում է 
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կառչած «նախնական բնազդի հավատամքին» և, ինչպես 

ասում է Վ.Սմիթը, «Մեր օգտագործվող գիտելիքների մեծ 

մասը և որոշումներ ընդունելու ունակությունը կրում են 

չգիտակցված բնույթ»։ Յու.Օլսևիչը այդ ոլորտում վերա-

փոխիչ առաքելություն է հատկացնում գենետիկայի նոր 

ճյուղի՝ հոգեգենոմիկային, որը զբաղվում է մարդու բնա-

կան հոգեբանության տարբեր տեսանկյունների համար 

պատասխանատու գեների բացահայտման և այդ գեների 

գործողության մեխանիզմի ուսումնասիրությամբ։ Նրա 

կարծիքով այդ տվյալների վրա հիմնված մարդկային 

պահվածքի իրական մոդելը տնտեսագիտությանը թույլ 

կտա պատասխանելու բազմաթիվ ընդհանուր և մասնա-

վոր հարցերի, այդ թվում. 

 մարդկանց հոգեբանությունն ինչպիսի պահանջ-

ներ է առաջադրում տնտեսության ինստիտուցիոնալ կա-

ռուցվածքին, և ինչպես են հասունանում «անսպասելի» 

շրջադարձերն այդ կառուցվածքում, 

 ինչպես են հարաբերակցվում մի կողմից՝ հոգեգե-

նետիկական տիպերի և մյուս կողմից՝ սոցիալ-տնտեսա-

կան ստրատիֆիկացիայի ու պրոֆեսիոնալ մասնագի-

տացման միջև տարբերությունները, 

 ինչպես են կապված տնտեսական զարգացման 

կառուցվածքով, մակարդակով ու տեմպերով, ազգային 

տարբեր հոգեբանական կառուցվածքով միջերկրային 

տարբերությունները, և արդյո՞ք գլոբալացումը հարթում 

է այդ տարբերությունները
340

։ 

Ենթադրվում է, որ հոգեգենոմիկան թափանցելով 

մարդու հոգեբանության թաքույցները, հնարավորություն 

կստեղծի իրերի ընթացքը ենթարկել կարգավորման։  

Այնուամենայնիվ, «մարդու ներքին ուժը, նրա պահ-

վածքի մոտիվացիան մնում է բնության մեծագույն գաղտ-

նիքներից մեկը», և իրողությունն այն է, որ այսօր շատ է 
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խոսվում մարդկության համար պահվածքի ընդհանուր 

նորմի վերածվող բարոյական արատների, հետևապես 

նաև հոգեբանության փոփոխության մասին։ Իսկ էկոնո-

միկայի և էթիկայի հարաբերակցության խնդիրը վաղուց 

է հայտնի տնտեսագետներին
341

։ 

Շուրջ չորս տասնամյակներ առաջ գերմանացի գիտ-

նական Գերման Հակենը շրջանառության մեջ է դնում 

սիներգետիկա հասկացողությունը։ Այն, որպես փոփո-

խության նոր ունիվերսալ տեսություն և միջառարկայա-

կան հետազոտությունների ուղղություն, նպատակ ունի 

հաղթահարել ժամանակակից գիտության մասնատվա-

ծությունը և գիտական իմացության մասնագիտացումն 

ու հյուլեացումը, ինչի արդյունքում կորչում է մարդու ներ-

դաշնակ ինքնազարգացման համար այդքան անհրա-

ժեշտ աշխարհի ամբողջական պատկերը
342

։  

Հակենը, բացի ֆիզիկայից, քիմիայից և կենսաբա-

նությունից սիներգետիկայի մեխանիզմների միջոցով աշ-

խարհի նկարագրության ուղեծրի մեջ
343

 ներառում նաև 

սոցիոլոգիան և տնտեսագիտությունը։ Կարելի է բազմա-

թիվ վկայակոչումներ կատարել տնտեսագետներից, որոնք 

զուգահեռներ են գծում բնական գիտությունների և տնտե-

սագիտության օրենքների միջև և դա, հավանաբար, ի 

շնորհիվ այն բանի, որ «տնտեսական համակարգը` տնտե-

սագիտության առարկան, այնքան շատ ընդհանրություն-

ներ ունի բնագիտության շրջանակներում ուսումնասիրվող 

ֆիզիկական համակարգերի հետ»
344

։ 

XIX - XX դարերի տնտեսագիտական դպրոցների 

հաջորդափոխության արդյունքում տնտեսական երևույթ-

ները, կապերը ենթարկվել են վերլուծական որոշակի չա-

փումների, առաջադրվել են բանաձևեր, որոնցով փորձ է 

արվել կարգավորել տնտեսական կյանքը։ Սակայն, ի 

դեմս սիներգետիկայի տեսության, տնտեսագիտությունը 
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մեթոդաբանական վերակառուցման կարիք ունի։ «Ակնհայտ 

է,– նկատում է Ա.Մարգարյանը,– որ տնտեսագիտական 

հետազոտությունների ոլորտը չի կարող սահմանափակ-

վել ավանդական նեոդասական, քեյնսյան կամ դրանց 

հիմքի վրա գոյացած այս կամ այն համակցությունը 

ներառող մեթոդաբանական մոտեցումներով։ Սրանք 

տնտեսական համակարգը ներկայացնում են որպես 

հարաբերականորեն փակ համակարգ, իսկ արտաքին 

ազդեցությունները, ինչպես նաև ներքին տատանումների 

ներգործությունները, դիտարկվում են որպես զարգաց-

ման գործընթացի նկատմամբ չեզոք գործոններ։ Այնինչ 

տնտեսական համակարգն իր բնույթով բաց, էվոլյուցիոն 

համակարգ է, որի վարքագիծն անհնար է լիարժեքորեն 

նկարագրել, առավել ևս` նրա զարգացման հնարավոր 

այլընտրանքների վերաբերյալ ճշգրիտ կանխատեսում-

ներ անել` հենվելով սոսկ ավանդական պատճառական 

(դետերմինիստական) մեթոդաբանության վրա»
345

։ Այս 

առումով արդեն վերջին տասնամյակների իրադարձու-

թյունները տեսության մեջ ստացել են որոշակի ուղղու-

թյուն, կարծես նախանշելով հին և նոր տեսությունների 

բաժանման ժամանակը։ Այսպես` «ռացիոնալ ընտրության» 

վարկածը, որն ընկած է ավանդական տնտեսագիտական 

պարադիգմի (մեյնսթրիմի) հիմքում, կտրվածություն է 

հայտնաբերում իրական շուկայական գործընթացներից, 

կամ վերանայվել են ընդհանուր տնտեսական հավասա-

րակշռության վերաբերյալ պատկերացումները։ 

Ա.Մարգարյանը նկատում է, որ սոցիալ-տնտեսական 

համակարգի վարքագիծը կտրուկ որակական փոփոխու-

թյունների փուլում սկզբունքորեն տարբերվում է էվոլյու-

ցիոն զարգացման փուլի վարքագծից, ինչը ոչ գծային 

շարժընթացի ու անհավասարակշռության վրա հիմնված 

պահանջների նկարագրումն ավանդական մոտեցում-
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ներով դարձնում է անհնար։ Մինչդեռ նրա կարծիքով, 

սիներգետիկ մոտեցումը հնարավորություն կտա գտնել 

շուկայական կոնյունկտուրայի օրենքներով գործող ան-

հավասարակշռված տնտեսական համակարգերը կառա-

վարելու արդյունավետ մեխանիզմներ։ 

Լուսանցանշումներ 

1. 

Նիկոլայ Սմելյակովը տասնամյակներ առաջ «С чего 

начинается Родина» գրքում, հետաքրքրական դիտողու-

թյուններ անելով տնտեսության ամենատարբեր բնագա-

վառների վերաբերյալ, նկարագրում է, թե ինչպես որակի 

հարցի հետ կապված մի խորհրդակցության ժամանակ 

ձեռնարկությունների ղեկավարները տալիս էին տարբեր 

բացատրություններ։ Ես, նկատում է Ն.Սմելյակովը, ակա-

մայից հիշեցի Նապոլեոնի գեներալներից մեկի հետ կա-

տարված պատմությունը։ Վերջինս չէր կատարել կայսեր 

հանձնարարած օպերացիան, բացատրելով, որ դրա 

պատճառները շատ են։ «Որոնք են, թվարկեք»,– ասում է 

կայսրը։ Գեներալը սկսում է թվարկել. «Առաջին, ես 

վառոդ չունեի»։ «Բավական է,– ընդհատում է Նապո-

լեոնը,– մնացածները էական չեն»
346

։ Ոչ պատահակա-

նորեն տնտեսագետները ներդրումների խնդիրը դնում են 

առաջին գծում, որպես տնտեսության շարժիչ ուժի։ Այս-

տեղ կարևոր նշանակություն է ստանում պետության 

այնպիսի տնտեսական քաղաքականությունը, որը ձեռ-

նարկատերերի և ֆիրմաների համար կստեղծի «բարե-

նպաստ ինվեստիցիոն մթնոլորտ» միջոցների արդյունա-

վետ ներդրումներ կատարելու։  

Բանն այն է, որ տեղի է ունենում սեփականության 

ավանդական ձևերի փոփոխություն՝ պետական սեփա-
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կանությանը զուգահեռ առաջ են գալիս մասնավոր, 

կոոպերատիվ և ասոցիատիվ սեփականության ձևեր։ 

Այստեղ բանն այն չէ, որ տնտեսակարգի և տնտեսա-

ձևերի փոփոխությունն առաջնային նշանակության ազդե-

ցություն է ենթադրում դրական իրավունքի վրա։ Առավել 

է նաև հարցի երկրորդ կողմը՝ տնտեսակարգի կախվա-

ծությունը դրական իրավունքից։ Վերջին հաշվով, տնտե-

սական գործունեությունը մարդկային կամքի դրսևորումն 

է։ Ե՛վ մարդկանց այդ գործունեությունը, և՛ մարդկանց 

միջև տնտեսական հարակցությունները կարգավորվում 

են գոյություն ունեցող իրավական նորմերով։ Իրավական 

նորմերն են որոշում սեփականության իրավունքի սահ-

մաններն ու բովանդակությունը։ Սեփականության բոլոր 

ձևերը պետք է օժտել իրավական առումով հավասար 

իրավունքներով։ Վ.Պետրոսյանը հակված է հրաժարվելու 

կապիտալ ներդրումների՝ ըստ տնտեսության ճյուղերի 

վարչարարական բաշխման սկզբունքից, բայց և միաժա-

մանակ գտնում է, որ պետք է պահպանել ինվեստիցիոն 

գործունեության պետական կարգավորման ֆունկցիան։ 

Վերջինս պետք է իրականացվի ինվեստիցիոն քաղաքա-

կանության ռազմավարական նպատակների և խնդիրների 

միջոցով, կիրառելով այնպիսի կարգավորիչներ, ինչպի-

սիք են՝ հարկավորումը, վարկավորումը, մաշվածության 

նորման, փոխառությունները, արտադրանքի արտոնա-

գրումը, ինչպես նաև պլանավորումը
347

: Պետությանը 

խոշոր ֆունկցիա է հատկացնում նաև Կարո Արմենյանը։ 

Նա, արծարծելով գործնական նշանակության տարբեր 

հարցեր (արտաքին ելքի, ուժանյութի, մշակելի տարածու-

թյունների ու ջրային պաշարների իրացման, կենսոլոր-

տային ապականության կանխարգելման, տարադրամի, 

արտաքին տնտեսական կապերի), նույնպես գտնում է, 

թե «պետությունը մեծ նախաձեռնությամբ պիտի հետա-
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պնդի բոլոր անհրաժեշտ օրենսդրական, վարչական և 

իրավական միջոցառումները, որպեսզի պատրաստ պահի 

ազատ տնտեսության ենթահողը Հայաստանի մեջ»
348

։ 

Վերոհիշյալ գործընթացի իրականացումը պահան-

ջում է ժամանակ և աստիճանականություն։ Շուկայի 

կարգավորումը զուգորդվում է ինֆլյացիայի, ապրան-

քային պակասույթի, շուկայական գնագոյացման ձևա-

վորման, ճգնաժամային այլ երևույթների պայմաններում, 

որոնք դժվարացնում և էլ ավելի հակասական են դարձնում 

տնտեսական կացությունը, ստեղծված իրավիճակից ելքի 

ճանապարհը։ Իսկ, եթե այդ ամենը զուգորդվի նաև «պատ-

րանքային պատկերացումներով» և «գոյություն ունեցող 

կառուցվածքներն ինքնանպատակ ջարդելով», ապա տնտե-

սական մեծ կորուստները կդառնան անխուսափելի։ 

Թվում է՝ ասվածը մեծ խորհուրդ ունի մեզանում 

ազգային տնտեսություն «անողների» համար։ Անցումը 

շուկայական տնտեսությանը, որոշ իմաստով, կրկնում է 

Արևմուտքի տնտեսական զարգացման գործընթացի պատ-

մությունը։ Բնականաբար, դա պետք է լինի որոնումների 

գործընթաց։ Տնտեսագիտական միտքը դեռևս չի հասցրել 

յուրացնելու (եթե ավելի խիստ չասենք) վերջին տասնամ-

յակների արևմտյան տնտեսագիտական մտքի արժեքները։ 

Արդի տնտեսական վերափոխումներին չի նախորդել 

տեսական նախապատրաստության ժամանակաշրջանը։ 

Դրանք իրականացվում են զուգորդված ձևերով, որի 

ժամանակ ի հայտ են գալիս տնտեսական գործընթացի 

միակողմանի ընկալումներ և դրանց վերաբերյալ սահմա-

նափակ պատկերացումներ ու գռեհկացումներ։ Կատարվող 

գործընթացի միասնական չափանիշ չկա։ Դա՝ ապագա-

յում, երբ այդ գործընթացները դառնան պատմություն։ 

Այսօր դրանք դեպի բնական զարգացումն ընթացող 

գործընթացներ են։ 
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*  * 

* 
 

Ինվեստիցիաների հարցին տնտեսագիտական տար-

բեր դպրոցները ցուցաբերել են տարբեր մոտեցումներ։ 

Դասականների մոտ այն ներկայանում է մի պարզ 

մոդելի միջոցով։ Կապիտալիզմի ժամանակ գործում է 

այնպիսի մի յուրահատուկ շուկա, ինչպիսին դրամական 

շուկան է, որն ավտոմատ ձևով հավասարակշռություն է 

ստեղծում խնայողությունների և ինվեստիցիաների միջև։ 

Տոկոսադրույքը կարգավորում է եկամուտներ-ծախսեր 

հոսքը այն ձևով, որ որպես խնայողություն դուրս մնացած 

փողը նորից ծախսվի՝ այս անգամ արդեն ինվեստիցիոն 

ապրանքների ձեռքբերման համար։ Արդյունքում, նորից 

ստեղծում է հավասարակշռվածություն արտադրության 

իրական ծավալի, զբաղվածության և եկամուտների միջև, 

և վերանում են մասնակի խանգարումները։ 

Մակրոտնտեսագիտության հիմնադիր Ջ.Քեյնսը էկո-

նոմիկայի ներքին կայունության ապահովման հարցերում 

կատարում է հակառակ եզրակացություններ։ Քեյնսա-

կանների կարծիքով, ազատ շուկայական համակարգը իր 

մեջ պարունակում է անկատարություններ և առանց պե-

տության միջամտության հասարակական հավասարա-

կշռությունների ստեղծումը գործնականում հնարավոր չէ, 

մանավանդ՝ լրիվ զբաղվածության ապահովումը։ 

Դա պայմանավորված է նրանով, որ խնայողություն-

ներ և ինվեստիցիաներ կատարող սուբյեկտներն առաջ-

նորդվում են տարբեր շարժառիթներով, նրանց պլան-

ները իրար չեն համընկնում, ուստի և կարող են տեղի 

ունենալ արտադրության ընդհանուր ծավալի, զբաղվա-

ծության և գների մակարդակի տատանումներ։ Այստեղ է, 

որ քեյնսականների կարծիքով, պետությունը պետք է 

իրականացնի կարգավորիչ ֆունկցիաներ։ Սակայն շու-

կայական տնտեսության կարգավորման հատվածում, 
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երբ եկամուտների հետ չկապված բազմաթիվ գործոններ, 

ինչպիսիք են՝ գների մակարդակը, սպասումները, սպա-

ռողական պարտքերը, հարկավորումը, կամ ինվեստի-

ցիաները պայմանավորող՝ սպառվող շահույթի նորման և 

տոկոսադրույքը և այլ գործոններ դեռևս չկարգավորվող 

և հակասական միտումներ են հայտնաբերում, պետու-

թյունն այդ ֆունկցիան լիարժեք իրականացնել չի կարող։ 

Սովորաբար խնայում են նրանք, ովքեր բարձր եկա-

մուտներ են ստանում։ Հարկ չկա շարադրանքը ծանրա-

բեռնելու բնակչության կենսամակարդակը բնութագրող 

համապատասխան փաստական տվյալներով։ Բայց, եթե 

համեմատենք 1997թ. առաջին եռամսյակի հանրապետու-

թյունում աշխատող քաղաքացու միջին ամսական աշ-

խատավարձի չափը՝ 9300 դրամ և նվազագույն կենսա-

մակարդակի զամբյուղի գինը՝ 34695 դրամ, ապա պարզ 

է դառնում, որ եկամուտներ-խնայողություններ կապն 

ունի ասինխրոն բնույթ։ Իսկ, եթե պրակտիկորեն բացա-

կայում են խնայողությունները, ապա վերջինս ինվեստի-

ցիայի աղբյուր լինել չի կարող։ Իսկ հասարակության այն 

մասը, որը վերջին տարիներին կատարել է որոշակի 

կուտակումներ, պատրաստ չէ ներդրումների համար։ 

Միշտ էլ գոյություն ունի որոշակի կապ սպառում-

ների և ինվեստիցիաների միջև։ Մարդիկ միշտ էլ կատա-

րում են ընտրություն՝ սպառել, թե կատարել ներդրումներ 

կամ ինչպիսի ներդրումներ կատարել կապված եկամտա-

բերության և դրանց ապահովվածության հետ։ Ինվեստի-

ցիաներից ստացվող եկամուտներն ավելի շուտ հանդի-

սանում են ապագա եկամուտներ, ուստի, ապագա իրա-

դարձությունների կանխատեսումներից ելնելով, մի դեպ-

քում ներկա սպառումները կկրճատվեն, կմեծանան ին-

վեստիցիաները ապագայում ավելի շատ սպառելու հա-

մար և ընդհակառակը։ 
2001 
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2. 

Անհնար է պատկերացնել ժամանակակից տնտեսու-

թյունն առանց վարկային հարաբերությունների։ 

Տնտեսական կյանքի ակտիվությունը մեծապես կախ-

ված է այն բանից, թե ինչպիսի քաղաքականություն է 

վարվում այդ բնագավառում։ Այն, որ ի հայտ են եկել 

վարկային գործունեությունների բազմաթիվ ձևեր, և՛ բնա-

կան է, և՛ անհրաժեշտ։ Սակայն մի հարց, այնուամենայ-

նիվ, մնում է կարևոր, թե ով և ինչ նպատակի համար է 

վարկ վերցնում։ 

Ինչպես հայտնի է, խորհրդային տնտեսվարության 

շրջանում սահմանափակ էր վարկային գործառնություն-

ների ոլորտը։ Վերակառուցման հենց սկզբնական փուլում 

բավականին աշխուժացան վարկային հարաբերություն-

ները։ Հարկ չկա անդրադառնալ այն բացթողումներին, որ 

կատարվել են այդ տարիներին՝ կապված աննպատակ 

տրված վարկերի սրընթաց աճի հետ, որը որոշ իմաստով 

սկզբնավորեց ոչ միայն «ռուսական դաշտի» դրամական 

համակարգի քաոսը, այլ նաև տնտեսական սուբյեկտների 

մեջ ձևավորվեց հեշտությամբ փայ կորզելու որոշակի 

հոգեբանություն։ Մի թյուր կարծիք էր տարածված մաս-

նագիտական գրականության մեջ, իբր թե բանկն իր 

բնությամբ վարկեր տրամադրելիս պետք է հետաքրքրվի 

միայն տոկոսադրույքի մակարդակով և վերադարձնելու 

երաշխավորությամբ (նյութական պատասխանատվու-

թյամբ)։ Իսկ Ն.Շմեյլովի և Վ.Պոպովի կարծիքով բանկերը 

գլխավորապես հետաքրքրվում են ուրիշ բանով, թե ինչի 

համար է օգտագործվում վարկը, ինչպիսին է վարկերի 

հաշվին իրականացվող միջոցառումների տնտեսական 

արդյունավետությունը կամ, թե ինչ օգուտ կբերի ժողովրդա-

կան տնտեսությանը
349

։ 
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Առաջին հայացքից կարող է տրամաբանական թվալ 

նման հարցադրումը, այն իմաստով, որ, եթե ազատ շու-

կայական հարաբերություններ են, ապա տոկոսադրույքը 

միանգամայն բավական է դրամական շուկայի ինքնա-

կարգավորման համար։ Նման մոտեցումն իր հիմքում 

ունի դասականների այն պնդումը, թե դրամական շուկան 

երաշխավորում է խնայողությունների և ինվեստիցիաների 

հավասարակշռությունը, իսկ այստեղից էլ՝ լրիվ զբաղվա-

ծությունը։ Հետևապես, տոկոսադրույքը պետք է հետևի 

այն բանին, որ եկամուտներ-ծախսեր հոսքից դուրս եկած 

փողը ավտոմատ ձևով նորից ի հայտ կգա որպես ինվե-

ստիցիոն ապրանքների վրա ծախսված փող։ Այսինքն, 

եթե բանկերն առաջարկում են փող, իսկ ինվեստորները 

ներկայացնում են պահանջարկ դրա նկատմամբ, ապա 

փողի օգտագործման դիմաց սահմանվում է հավասարա-

կշռված գին, որի դեպքում խնայված փողի առաջարկը 

հավասար է ինվեստիցիոն փողի՝ պահանջարկի քանակին։ 

Իսկ եթե գոյություն ունի հավասարակշռություն, եթե ին-

վեստիցիոն փողը ընդունում ենք որպես տրված բան, 

ապա վերադարձելիության փաստը ինքնին ենթադրվում է։ 

Դրամական շուկան ընդհանուր շուկայի մի բաղկա-

ցուցիչ մասն է։ Փաստ է, որ ազատ դրամական ռեսուրս-

ների աղբյուրները սահմանափակ են, բնակչությունը կա-

տարում է չնչին խնայողություններ, բյուջետային կազմա-

կերպություններին հատկացված միջոցները հազիվ բա-

վականացնում են աշխատավարձ վճարելու, արագորեն 

դատարկվում են ձեռնարկությունների հաշվարկային հա-

շիվների գումարները։ Այսպիսի պայմաններում վարկերի 

նպատակային օգտագործման հարցը ստանում է ավելի 

մեծ հրատապություն, քան երբևէ։ Պատահական չէ, որ 

հանրապետությունում ստացված վարկերի նշանակալից 

մասը ինվեստիցիոն նպատակներով չի օգտագործվում, 
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իսկ դրա մի մասն էլ վերածվում է կանխիկ փողի՝ փոխա-

րինվելով դոլարների։ Դրանք կեղծ, չգործող վարկեր են, 

որոնք օրեցօր տոկոսներ են ավելացնում՝ ստեղծելով այն 

երևութականությունը, թե մի գեղեցիկ օր հանրապետու-

թյան բյուջեն կհարստանա։ Վարկերի օգտագործման 

անհրաժեշտության մասին է վկայում այն հանգամանքը, 

որ բանկերը իջեցրել են ավանդների դիմաց տրվող տոկո-

սադրույքի մակարդակը, կամ որ առանձին դեպքերում 

վարկերի մեծությունը գերազանցում է վարկային ռե-

սուրսների չափը։ Վարկային վճարունակությունը, վարկը 

մարելու անհրաժեշտ միջոցների առկայությունը փորձա-

քննության չի ենթարկվում։ Վարկեր են տրամադրվում 

առանց տնտեսական սուբյեկտների վերաբերյալ անհրա-

ժեշտ տեղեկությունների, դրանց պատշաճ վերլուծության։ 

Եթե նույնիսկ գրավ է դրվում, ապա բանկերում բացա-

կայում են համապատասխան մասնագետները դրանք 

գնահատելու և իրացման հնարավորությունները որոշելու 

համար, և բնականաբար վարկը տրվում է առանց հաշվի 

առնելու վերադարձելիության գործոնները։ Բանկերում 

հաճախ աշխատում են նաև մարդիկ, որոնք պատկե-

րացում չունեն ակտիվային և պասիվային օպերացիա-

ների մասին, ինչպես կարելի է կառավարել ակտիվներով, 

ինչից են բաղկացած բանկային ռեսուրսները և այլն։ 

Ուստի բնական է, որ գործարքները և դրանց տնտեսական 

արդյունավետությունը ոչ միշտ են ուղիղ համեմատական 

կապի մեջ։ 

Ընդհանրապես, ֆինանսական կացությունը մեծա-

պես պայմանավորված է բանկային համակարգով։ Որ 

վերջինս կարիք ուներ բարենորոգումների, կասկած չէր 

հարուցում։ Սակայն անժամանակ էր բազմաթիվ մասնա-

վոր առևտրական բանկերի ստեղծման թողտվությունը։ 

Միայն 1990-1992 թվականներին Ռուսաստանում ստեղծվել 
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են 2000 առևտրական բանկեր։ Համեմատության համար 

նկատենք, որ ԱՄՆ-ին բանկերի այդպիսի քանակի հա-

մար պահանջվեց շուրջ 76 տարի։ Ըստ էության, նույն 

պատկերն է նաև Հայաստանի Հանրապետությունում, 

ուր 1995թ. գործում են ՀՀ կենտրոնական բանկը, Արդ-

շինբանկը, Հայէկոնոմ բանկը, Ագրոբանկը, Հայիմպեկս 

բանկը մի քանի տասնյակի հասնող բաժանմունքներով, 

և շուրջ 40 կոոպերատիվ բանկեր։ Դեռևս 1990 թվակա-

նին ամերիկյան տնտեսագետ Մաքկինոնը զգուշավորու-

թյուն էր հորդորում ԽՍՀՄ-ում վարկային ոլորտի շտապ 

ազատականացման և, հատկապես, նոր բանկերի ստեղծ-

ման առումով, չկրկնելու համար այն սխալները, որ 80-

ական թվականներին եղան Չինաստանում, Լեհաստա-

նում, Հունգարիայում և Հարավսլավիայում՝ առաջ բերե-

լով ինֆլյացիա։ Նոր բանկերն, օգտվելով կենտրոնական 

բանկի վարկերից, տրամադրում էին մեծ քանակությամբ 

վարկեր, որոնց զգայի մասն ուներ սպեկուլյատիվ բնույթ։ 

Վարկային օպերացիաների համար տոկոսադրույքների 

ինքնուրույն սահմանումը հսկայական եկամուտներ է 

բերում բանկային համակարգին։ 

Տնտեսագիտական մտքի պատմությունից հայտնի է, 

թե ինչպես ժամանակակից մոնետարիզմի նախահայրե-

րից մեկը՝ Ջոն Լոն, բանկային կազմակերպությունները և 

վարկերի զարգացումը համեմատում է «Հնդկաստանի 

հայտնագործման», այսինքն, Հնդկաստան և Ամերիկա 

տանող ծովային ուղու հետ, որտեղից ազնիվ մետաղները 

հոսում էին Եվրոպա։ Սակայն տնտեսական զարգացման 

պատմությանը հայտնի են հենց իր՝ Լոյի ձեռնարկում-

ների հետևանքները։ 

Մահանում է Ֆրանսիայի թագավոր Լյուդովիկոս 

14-րդը, ժառանգություն թողնելով ծայրահեղ քայքայված 

տնտեսություն։ Եվ ահա թագավորի ազգակցական, 
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թագավորական աթոռին հավակնող հերցոգ Ֆիլիպ 

Օռլեանսկին, երբ լսում է երկիրը այդ վիճակից հանելու 

Լոյի ծրագիրը, ուրախացած բացականչում է. «Եթե դուք 

Աստծո ուղարկածն եք, ապա շնորհ արեք, իսկ եթե սա-

տանայի պատգամավորն եք, ապա ծայրագույն դեպքում 

մի հեռացեք»։ Իսկ Լոն պնդում էր, որ տնտեսական բա-

րեկեցության հիմքը հանդիսանում է երկրում փողի 

առատությունը։ Նա, իհարկե, գիտեր և հարստությունը 

չէր նույնացնում փողի քանակության հետ, այլ դա համա-

րում էր մի հզոր գործիք տնտեսության զարգացման 

համար, և այս իմաստով նրա գիտական համակարգը 

ռացիոնալ հիմքեր ունի և ընդհանրություններ է հայտնա-

բերում Քեյնսի ուսմունքի և մոնետարիզմի հետ։ Նա 

իրավացիորեն ընդգծում էր վարկի ուժը, բայց չէր նկա-

տում նաև դրա վտանգավորությունը, կառչած մնալով 

այն հայացքին, որը նույնացնում է վարկը և փողը կապի-

տալի հետ։ Եվ պատահական չէ, որ վարկադրամական 

համակարգի Լոյի պրակտիկ միջոցառումները Ֆրան-

սիայում, ուր, ինչպես ինքն էր ասում, հարցերը կարելի էր 

«լուծել և իրականացնել ոչ թե 24 տարվա ընթացքում, 

ինչպես դա Անգլիայում է, այլ 24 ժամվա», շուտով կազ-

մալուծվեց, էլ ավելի վատացնելով տնտեսական կացու-

թյունը
350

։ 

Բավական չէ պարծենալ միայն ռեֆորմներ իրակա-

նացնելու այս կամ այն տնտեսություններին կամ երկրնե-

րին նմանվելու առաջնությամբ։ Թերևս, տնտեսական 

քաղաքականության չափանիշներն այլ են։ Ռուսական 

դումայի տնտեսական խորհրդատու, ամերիկյան պրոֆե-

սոր Մ.Բեռնշտայնը նկատում է, թե՝ «Վերցրեք Ելցինին, 

Բուրբուլիսին, Գայդարին։ Մտավորականությունն ասում 

էր. դա ամենախելացի, ամենակրթված կառավարությունն 

է, այդպիսին պատմության ընթացքում ընդհանրապես չի 
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եղել։ Եվ պիտի ասեմ, որ դա իրոք այդպես է։ Իսկ ար-

դյունքներով դա եղել է վերջին ժամանակների վատա-

գույն կառավարությունը։ Քանի որ դրամական համա-

կարգը քայքայելու, ինֆլյացիայի, բնակչության խնայո-

ղությունների կորուստի և նրա սպառման նվազման 

մակարդակով, Մոլոտովի ժամանակից սկսած, վատա-

գույն ցուցանիշներ չեն եղել։ Դա ցույց է տալիս, որ կա-

ռավարությունը բավական չի, որ խելացի, կրթված, մաս-

նագիտական պատրաստված լինի, պետք է նաև ունենա 

ճիշտ տնտեսական քաղաքականություն»։ 
1994-1996 

3. 

Տարադրամի փոխարժեքը և միջազգային ֆինանս-

ներն անգետներին ներկայանում են որպես առեղծվա-

ծային ոլորտ։ Բայց հաճախ այն այդպիսին է նաև մաս-

նագետների համար։ Ասում են մեծն Ջոն Մեյնարդ Քեյն-

սին, որն զբաղվում էր արտասահմանյան տարադրամի 

առք ու վաճառքով, երեք անգամ ուղեկցել է հաջողությունը, 

իսկ երկու անգամ էլ բաժին է ընկել անհաջողությունը։ 

Սովորաբար ազգային պետությունները ձգտում են 

ունենալ սեփական տարադրամը՝ ակնկալիքով իրակա-

նացնելու հայրենական տնտեսության ճկուն կառավարում, 

ապահովելու երկրի լրիվ անկախությունն այլ պետու-

թյուններից, որոնք իրականացնում են դրամական քա-

ղաքականություն իրենց շահերի համար և ազգային 

տնտեսությունը պաշտպանում ինֆլյացիայից։ Սա գուցե 

և տեսականորեն ճիշտ է, եթե երկիրը մեկուսացված է 

արտաքին աշխարհից և վարում է ինքնաբավ տնտեսու-

թյուն։ Սակայն, աշխարհատնտեսական արդի կապերի 

պայմաններում տարադրամի փոխարժեքը դարձել է այն 

վճռական գինը, որը երկրի տնտեսությունը կապում է 

մնացած աշխարհի հետ, երբ «անվանական և իրական 
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փոխարժեքների վարքագծերը» դարձել են մակրոտնտե-

սական հավասարակշռության ձևավորման գործընթացի 

«հիմնարար փոփոխականներ»։ Այս առումով հետաքրքրու-

թյուն է ներկայացնում Տիգրան Սարգսյանի «Փոխարժեքի 

դերը դրամավարկային քաղաքականության մեջ» աշխա-

տությունը, որը հետամուտ է փոխարժեքի դերի առանձ-

նահատկությունների ու դրամավարկային քաղաքակա-

նության հետ փոխկախվածության քննությանը։ Այն 

առավել կարևորություն է ստանում «փոքր բաց տնտե-

սություն» ունեցող Հայաստանի համար, որում կատար-

վող կառուցվածքային տեղաշարժերն իրենց անմիջական 

արտացոլումն են գտնում փոխարժեքի վարքագծում։ 

Ընդհանրապես, հարցերի բացատրության ժամանակ 

տնեսության տիրույթը մի առանձնակի ուշադրություն է 

շարժում` հայտնվելով առաջին հորիզոնականում։ Ուստի 

և ոչ պատահականորեն աշխատության մեջ փոխարժեքի` 

որպես տնտեսագիտական կատեգորիայի, վերլուծությունը 

սկսվում է գնողունակության համարժեքության տեսու-

թյան (մեկ գնի օրենքի) մեկնությամբ։ Գաղափարի ի 

հայտ գալը հեղինակը հատկացնում է XVI, XVII դարերին, 

ի դեմս Իսպանիայի Սալամանկայի դպրոցի ներկայացու-

ցիչների և անգլիացի մտածող Ժերար դե Մալինսի։ Իսկ 

արդեն XX դարի քսանական թվականներին շվեդացի 

տնտեսագետ Գուստավ Կասսելի մոտ այն սահմանվեց 

որպես տեսություն, հետագայում ընդլայնվելով ու կատա-

րելագործվելով նրա կիրառական տարրերի սահմանները։ 

Դիպուկ է Տ.Սարգսյանի այն նկատումը, թե «գնողունա-

կության համարժեքայնության կիրառությունը գործնա-

կանում ցույց է տալիս, որ այն վատ է բացատրում իրա-

կանությունը»։ Այսինքն, այն աբստրակցիա է և գործում է 

որպես ընդհանուր սկզբունք, որն իրական հատվածում 

ենթակա է շեղումների տրամաբանությանն ինչպես կար-
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ճաժամկետ, այնպես էլ երկարաժամկետ հատվածներում։ 

Հեղինակի վերլուծական անցումները հանրագումարային 

իմաստ են ստանում հետևյալ ընդհանրացումներում. 

«1. Միևնույն արժույթի բերված արտահանելի ապ-

րանքների գները պետք է հավասարվեն, որն անվանում 

ենք մեկ գնի օրենք։ 

2. Ոչ արտահանելի հատվածում գների հավասա-

րությունը չի գործում, քանի որ այդ ապրանքները, 

տրանսպորտային մեծ ծախսերի պատճառով, չեն կարող 

տեղափոխվել մի երկրից մյուսը։ Դրանց գինը որոշվում է 

միայն ներքին պահանջարկի և առաջարկի հիման վրա։ 

3. Ոչ արտահանելի ապրանքների գների տարբերու-

թյան պատճառը հիմնականում երկրների միջև մեկ շնչին 

բաժին ընկնող եկամուտների տարբերությունն է, որն 

առաջանում է արտահանելի հատվածում տարբեր ար-

տադրողականության հետևանքով։ 

4. Գործնականում հաճախ դիտարկվում են նաև մեկ 

գնի օրենքից շեղման բազմաթիվ դեպքեր, որոնք պայմա-

նավորված են տրանսպորտային ծախսերով, առևտրա-

յին սահմանափակումներով, կատարյալ մրցակցության 

բացակայության և գների կոշտություններով»։ Աշխատու-

թյան սույն հատվածը թերի կլիներ առանց իրական փո-

խարժեքի ներքին ու արտաքին մրցունակության, ներքին 

ու արտաքին իրական փոխարժեքների միջև կապի, 

մրցունակության վրա իրական փոխարժեքի արժևորման 

ունեցած ազդեցության հարցերի բացատրության։ Դրան 

հաջորդում է իրական փոխարժեքի որպես ներքին ու ար-

տաքին հավասարակշռվածությունն ապահովող ցուցա-

նիշի վերլուծությունը, կարծես շրջանառվող հասկացու-

թյունների մեջ նախապատրաստելով անցումը փոխար-

ժեքի և դրամավարկային քաղաքականության հիմնա-

հարցի քննությանը։ 
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Կատեգորիաները և հասկացություններն իրենց ֆունկ-

ցիաները ստույգ են արտահայտում այն ժամանակ, եթե 

ճիշտ կետում են դիտվում դրանց ունեցած նշանակու-

թյունները։ Իրավացի է Տ.Սարգսյանի այն նկատումը, թե 

բաց տնտեսություններում փոխարժեքի դերը երկակի է` 

մի կողմից իր ազդեցությունն ունենալով մակրոտնտեսա-

կան հիմնական ցուցանիշների վարքագծի վրա, իսկ 

մյուս կողմից` որպես գնային գործոն, փոփոխվելով 

մակրոտնտեսական հավասարակշռության ձևավորման 

գործընթացում. «Միաժամանակ, փոխարժեքը, որպես 

երկրի ներքին արժույթի արտաքին գին, փոփոխվում է 

ինչպես ներքին ու արտաքին արժույթների քանակական, 

այնպես էլ դրանց ներքին գնային` տոկոսադրույքների 

փոփոխություններից` հայտնվելով դրամավարկային քա-

ղաքականության ուղղակի ազդեցության ներքո», այսինքն 

«փոխարժեքի վարքագիծն առավելապես պայմանավոր-

ված է դրամավարկային քաղաքականության նպատակ-

ների սահմանմամբ»։ Ընտրությունը միշտ եղել է տնտե-

սական պահվածքի ուղեկիցը։ Նույնը նաև մակրոտնտե-

սական կարգավորման ժամանակ` արժութային և դրա-

մավարկային քաղաքականության ընտրությունը։ 

Իրական փոխարժեքի ճշգրտման միջոցով տնտե-

սության մեջ ձևավորվում է ներքին ու արտաքին հավա-

սարակշռվածությունը։ Իսկ երբ կապիտալի և տրանս-

ֆերտների ներհոսքի արդյունքում մեծանում է արտար-

ժույթի առաջարկի աճը և խթանում ներքին պահան-

ջարկը, ապա ձևավորվում են փոխարժեքի արժևորման 

և բարձր գնային միտումներ։ Այստեղ է, որ կենտրոնական 

բանկը խնդրի գործնական իրացումներում բախվում է 

որոշակի դժվարության` «երբ չի կարող միաժամանակ 

իրականացնել այնպիսի քաղաքականություն, որը կա-

պահովի ցածր գնաճ և չարժևորված կամ քիչ արժևոր-
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ված փոխարժեք»
351

։ Իսկ երկընտրանքից խուսափելու 

հնարավորությունը տալիս է Ռոբերտ Մանդելի «անհ-

նարին երրորդությունը»։ 

Վերը նշված հարցերն իրենց կոնկրետ իրացումները 

ստացել են հանրապետության վերջին երկու տասնամ-

յակների տնտեսական պատմության հատվածում։ Դա 

եղել է դժվարությունների, որոնումների ժամանակա-

հատված, երբ հատկապես կայունացման առաջին տարի-

ներին կենտրոնական բանկը չէր տնօրինում «դրամա-

վարկային քաղաքականության անհրաժեշտ ամբողջ 

գործիքակազմին»։  

Տ.Սարգսյանի աշխատությունը հնարավորություն է 

տալիս ճիշտ կարդալու այդ պատմությունը։ Հարկ է 

նկատել աշխատության այն առանձնահատկությունը, որ 

նրանում երևույթների գնահատումը կատարվում է այն 

չափանիշներով, թե հարցերն իրենց դրվածքում ու լու-

ծումներում ինչ նստվածքներ են հայտնաբերում տարբեր 

երկրների արդի տնտեսական զարգացման փորձի մեջ և 

թե հիմնավորումների մեջ տնտեսագիտական մտքի նո-

րագույն հետազոտությունների ինչ նոր փաստարկներ են 

բերվում։ Տ.Սարգսյանի «Փոխարժեքի դերը դրամավար-

կային քաղաքականության մեջ» աշխատությունը գրված 

է պրոֆեսիոնալ գրչով և երաշխիք է նրա վերահրատա-

րակության համար, ավելի լայն հարցադրումների ու 

ընդգրկումների ակնկալիքով։ 

4. 

Գիտնականների զգալի մասը տնտեսության վիճակի 

լավագույն ցուցանիշ մակրոտնտեսական կտրվածքով 

համարում է համախառն ներքին արդյունքը, որը ներկա-

յացնում է տվյալ երկրի տարածքում արտադրված ամբողջ 

եկամուտը։ 1990 թվականից հանրապետությունում սկսում 

է այդ ցուցանիշի կտրուկ անկումը, որը տևում է մինչև 
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1994թ.։ Հաջորդ երեք տարիների որոշ աճը հազիվ թե 

արժանի է միանշանակ գնահատության։ 1996 թվակա-

նին ՀՆԱ-ն աճել է 5.8 տոկոսով, մինչդեռ արդյունաբե-

րական արտադրանքի ծավալը՝ միայն 1.2 տոկոսով, իսկ 

սպառողական ապրանքների արտադրության ծավալը 

կրճատվել է 5.2 տոկոսով (պարենային ապրանքների, 

ալկոհոլային խմիչքների և ոչ պարենային ապրանքների 

արտադրությունը համապատասխանաբար՝ 3, 9, 3 և 7, 

9 տոկոսով)։ Գյուղատնտեսության համախառն արտա-

դրանքը աճել է 1.7 տոկոսով։ 

Այս թվական տվյալները հիմք են հանդիսացել 

Մ.Գևորգյանի և Ե.Ստեփանյանի համար հանրապետու-

թյան տնտեսական իրավիճակում կատարվող որակական 

փոփոխությունների մասին եզրակացնելու, թե՝ «Արդյու-

նաբերական և գյուղատնտեսական ձեռնարկություններից 

շատերը կանգնած են սնանկացման եզրին, նրանց մոտ 

նախկինում եղած հումքի պաշարները վաղուց սպառվել 

են, սարքավորումները հնացել են, բարձրորակ մասնագետ-

ները հեռացել են, իսկ անհրաժեշտ ֆինանսական հոսքը, 

այս ամենը վերականգնելու համար, բացակայում է»
352

։ 

Բանն այն է, որ մի գործոնային վերլուծությամբ 

հնարավոր չէ բացատրել ստեղծված տնտեսական կա-

ցությունը։ Եթե 1998թ. հունվարի ֆինանսական խան-

գարումները Ինդոնեզիայում կարող էին շղթայական 

ազդեցություն ունենալ համաշխարհային ֆինանսական 

շուկայի վրա, ուր մնաց, որ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո 

չսկսվեր նախկին հանրապետությունների համար ծանր 

ու հիվանդագին հատվածը։ Տնտեսագիտական գրակա-

նության մեջ շատ բան կապվում է գների արագ ազատա-

կանացման հետ, որը կառուցված էր այն տեսության 

վրա, ինչը կոչվում է մոնետարիզմ։ 
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Նույն տեսության պոստուլատները մի երկրում 

կարող են ունենալ կառուցողական, իսկ մյուսում, ըստ 

էության, ավերիչ հետևանքներ։ Այստեղ բանն այն չէ, որ 

Հայաստանը ստիպված էր կրկնելու ռուսական տար-

բերակը։ Ուստի հարցը պիտի դիտել լայն հարթության 

վրա։ «Հարցն այն մասին է,– գրում է Գ.Արզումանյանը,–

թե սեփականաշնորհումը պե՞տք է, արդյոք, նախորդի 

գների ազատականացմանը, կամ հակառակը, ըստ 

էության, առարկայական չէ։ Բոլոր հետսոցիալիստական 

երկրներում, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությու-

նում, բարեփոխումների «շոկային տարբերակը» սկսվել է 

գների ազատականացումից, որին հետևել է սեփակա-

նաշնորհումը։ Այլ կերպ չէր էլ կարող լինել, քանզի չի 

կարելի վաճառել գույքը, չգնահատելով այն և չի կարելի 

գնահատել, չունենալով ֆինանսատնտեսական նորմալ 

միջավայր։ Այդ իսկ պատճառով սեփականաշնորհման 

ուղղությամբ իրական քայլեր կարող են կատարվել 

միայն մակրոտնտեսական կայունացումից հետո»
353

։ 

Թե ինչպես է «գնահատվել գույքը» կամ ստեղծվել 

«ֆինանսատնտեսական նորմալ միջավայր», դա այլ հարց 

է, բայց, որ մոնետարիստական մեթոդները բնորոշ են զուտ 

շուկայական տնտեսությանը, երբ առկա են մասնավոր 

սեփականություն, մրցակցություն, և բացակայում է մոնո-

պոլիզմը, դա համապատասխանում է տեսությանը։ Միան-

գամայն հակառակ սկզբունքների վրա կառուցված և սովո-

րություններ ունեցող տնտեսության մեջ, մինչև սեփակա-

նաշնորհումը գների ազատականացումը, առանց պետա-

կան մոնոպոլիայի վերացման և մրցակցային դաշտի (լայն 

իմաստով-Ռ.Ս.) առկայության, պիտի սկիզբ դներ ինֆլյա-

ցիայի և գների սրընթաց աճի։ 1993 թվականի նոյեմբերից 

արդեն հայկական դրամի հետագա արժեզրկումը փաստո-

րեն կանխորոշված էր. եթե ելակետում դոլարի փոխարժեքը 
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կազմում էր 14 դրամ, ապա 1997թ. այն արդեն հասել էր 

510 դրամի։ Այսինքն՝ աճել էր ավելի քան 44 անգամ։ Բնա-

կանաբար, աճել է նաև խզվածությունը աշխատավարձի 

և գների աճի միջև։ Ոչ շրջանառության մեջ դրամական 

մասսայի կրճատումները, ոչ բնակչության խնայողություն-

ների լիկվիդացիան, ոչ աշխատավարձի վճարումների 

ձգձգումները կամ բանկային վարկերի կրճատումները 

չէին կարող կանգնեցնել ինֆլյացիայի անիվը։ 

Ինֆլյացիան՝ դա և՛ անորոշություն է ապագայի 

նկատմամբ, և՛ հարստության վերաբաշխում, և՛ սոցիա-

լական լարվածություն և այլն։ Տնտեսագետները վաղուց 

սահմանել են, որ տնտեսական ակտիվությունը ենթադրում 

է շրջանառության մեջ փողի որոշակի քանակություն։ Եթե 

վերջինս պակասում է, ապա կրճատվում է պահանջարկը՝ 

արդյունքների և ծառայությունների նկատմամբ։ Հետևա-

պես, կրճատվում են նաև դրանց արտադրության չափերը։ 

Եվ սկսվում է շղթայաձև ռեակցիան՝ շահույթները պա-

կասում են, պակասում են ներդրումները, բյուջեի մուտ-

քերը, աշխատավարձերի կանոնավոր վճարումները և այլն։ 

Իսկ այդ շղթան շատ ավելի լայն է և իր ազդեցությունը 

պետք է ունենա արտահանում-ներմուծում հարաբերակ-

ցության վրա։ Հանրապետության արտաքին առևտրի 

վերաբերյալ հրապարակված ուսումնասիրություններում 

արձանագրվում է այն փաստը, որ վերջին տարիներին 

նկատվում է առևտրային դեֆիցիտի կտրուկ աճ, այսինքն՝ 

ներմուծումը գերազանցում է արտահանությանը։ Ընդ 

որում, եթե 1994 թվականին այդ դեֆիցիտը կազմում էր 

233 միլիոն դոլար, ապա 1996-ին՝ արդեն 563 միլիոն 

դոլար։ 1997-ին շարունակվում էր նույն միտումը։ 
1998 
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5. 

Ուշ մերկանտիլիստներն արդեն փորձում էին առև-

տրի համար առաջադրել նոր չափումներ, որ «ամբողջ 

աշխարհն առևտրի նկատմամբ ներկայացնում է որպես 

մի ազգ կամ երկիր, որտեղ բոլոր ազգերը նույնն են, ինչ 

առանձին մարդիկ», որ «առևտրական հարաբերություն-

ների կորուստը մի ազգի հետ դա նաև համաշխարհային 

առևտրի կորուստ է», որ առևտրի զարգացման լավա-

գույն ձևը ազատությունն է և տնտեսական կարգավորման 

միջոցառումները, Դիդլեյ Նորսի խոսքերով, ավելին չեն, 

քան «կկվին ցանկապատին նստեցնելու» ավելորդ փոր-

ձեր
354

։ Հետագայում ազատ առևտրի անհրաժեշտությունը 

Դավիդ Յումի, Դավիդ Ռիկարդոյի և այլ մտածողների կող-

մից վերածվում է որոշակի դոկտրինայի, որը տնտեսագի-

տական մտքի պատմության մեջ հայտնի է որպես «համե-

մատական առավելությունների տեսություն։ Վերջինիս 

էությունը հետևյալն է. եթե երկու երկրներից յուրաքան-

չյուրը մասնագիտանում է այս կամ այն արդյունքների 

արտադրության մեջ, որոնց գծով ունեն հարաբերական 

առավելություններ, ապա փոխանակությունը երկուսի 

համար էլ կլինի շահավետ։ Կբարձրանա ինչպես արտա-

դրության արդյունավետությունը, այնպես էլ՝ իրական 

աշխատավարձը։ Ֆրանսիացի տնտեսագետ Ֆրեդերիկ 

Բաստիան, որը ազատ առևտրի կողմնակից էր, «Տնտե-

սագիտական սոփեստություններ, պամֆլետներ և ջատա-

գովություններ» աշխատության մեջ, հեգնելով հովանա-

վորչական դավանանքը բերում է, թե ինչպես Ֆրանսիա-

կան մոմ արտադրողները, նպատակ ունենալով պահպա-

նելու իրենց աշխատատեղերը, դիմում են դեպուտատների 

պալատին, որպեսզի վերջինս օրենք ընդունի արևի լույսի՝ 

մրցակցությունից ազատվելու համար, «փակելու բոլոր 
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պատուհանները, լուսամփոփները, ծածկոցափեղկերը, 

օդանցքները, ճեղքերը և վերջապես բոլոր այն անցքերը, 

որոնցով արևային լույսը թափանցում է բնակարան-

ները»
355

։ 

Սակայն համեմատական առավելությունները հա-

րաբերական իմաստ ունեն, նայած թե ազգը ինչ խնդիր-

ներ ունի լուծելու, տնտեսական զարգացման ինչպիսի 

մակարդակ կամ քաղաքական ինչ կացություն է առկա։ 

Այս իմաստով ԽՍՀՄ-ը իր գոյության ամբողջ ընթացքում 

վարում էր հովանավորչական քաղաքականություն։ Հա-

մաշխարհային տնտեսական հանրությունից այդ մեկու-

սացման արդյունքում, ի վերջո, հայտնվեց տնտեսական 

լճացման վիճակում։ Ն.Սմելյակովը նկատում է, թե ինչ-

պես կանադական դեսպանը մի առիթով իրեն հարցրել է. 

«Ինչու՞ եք դուք շարունակում ջանասիրությամբ հետևել 

երկաթե վարագույրների» սկզբունքին և դռները լայն չեք 

բացում արտասահմանյան կապիտալների, բիզնեսմենների, 

գիտնականների, այսինքն բոլոր նրանց համար, ովքեր 

ցանկանում են իրենց ուժերը և հնարավորությունները 

ներդնել ձեր երկրում»։ Դեսպանի կինը, միջամտելով խո-

սակցությանն, ավելացրեց. «Վերջին ժամանակներս դուք 

թեթևակի բացել եք դռները, բայց առաջացել է միայն 

փոքրիկ ճեղք, որից քիչ բան է երևում»։ Ն.Սմելյակովը 

կատակով պատասխանում է, որ երբ շատ դռներ և պա-

տուհաններ են բացվում, առաջանում է միջանցիկ քամի
356

։ 

Թերևս ռուս հեղինակի խոսքի ենթիմաստը հանգում է 

ցույց տալու, թե որքան շահեկան կլինեին խորհրդային 

տնտեսության համար ակտիվ արտաքին տնտեսական 

կապերը, եթե չլիներ վախը «միջանցիկ քամուց»։ Հարյու-

րավոր աշխատություններ էին գրվում ավանդական դար-

ձած գիտատեխնիկական գործընթացի մասին՝ կարծես 
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չնկատելով աշխարհում սկիզբ առած տեխնոլոգիական 

հեղափոխությունը։ Ճապոնիան, Հարավային Կորեան, 

Բրազիլիան աշխարհի տնտեսական քարտեզում սկսեցին 

զբաղեցնել նոր հորիզոնականներ։ Շարունակվում էր 

երկրի հետամնացությունը տեխնոլոգիական և բնակչու-

թյան ցածր կենսամակարդակի առումներով։ Եվ դա մի 

նշանակալից մասով պայմանավորված էր նրա տնտեսա-

կան մեկուսացվածությամբ։ Մինչդեռ միջազգային առև-

տուրը վաղուց ցուցադրել է իր քաղաքակրթական 

ֆունկցիան։ Տնտեսագետ Ջեյմս Պ.Հոուկը «Элементы 

международной торговой политики» աշխատությունում 

բերում է մի հետաքրքիր փաստ. 1953 թվականին ամբողջ 

համաշխարհային առևտուրը կազմել է արտադրված 

ապրանքների և ծառայությունների արժեքի 13 տոկոսը։ 

1982-ին այդ ցուցանիշը աճել է մինչև 20 տոկոսի։ Այլ 

խոսքերով՝ 100 դոլար արտադրված արդյունքի 20 դո-

լարը հատում է միջազգային սահմանները
357

։ 

Այսպես թե այնպես, 1986 թվականը ԽՍՀՄ տնտե-

սական պատմության մեջ ընդունված է անվանել ռեֆորմ-

ների սկիզբ արտաքին տնտեսական կապերի բնագավա-

ռում։ Ե՛վ հանրապետությունները, և՛ ձեռնարկությունները 

դառնում էին միջազգային տնտեսական կապերի սուբ-

յեկտներ, ընդլայնվում էին նրանց ինքնուրույնության 

սահմանները։ Այն, սակայն, չհասցրեց վերածվել գործող 

համակարգի, երբ 1991 թվականին Հայաստանի Հանրա-

պետության համար ստեղծվեց նոր կացություն։ Արտա-

քին տնտեսական կապերի բնագավառում Հայաստանը 

դարձավ ինքնուրույն։ Տասնամյակների ընթացքում ձևա-

վորված ավանդական կապերը խզվեցին։ Բայց տնտե-

սական զարգացումն ունի իր օրենքները՝ եթե շուկան 

զբաղեցնում են ուրիշները, ապա վերադարձը շուկա, 
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դառնում է շատ դժվար գործ, իսկ հաճախ նաև անհնար։ 

Ազգային տնտեսությունը պիտի մտներ համաշխարհային 

տնտեսություն, համաշխարհային շուկա։ Վերջինս, իր չա-

փումների մեջ, բարդ հասկացություն է։ Ինչ տիրույթում 

փնտրել Հայաստանի տնտեսությունը համաշխարհային 

շուկայի հետ միացնող կապերը։  

 Հաճախ համեմատական առավելությունների տեսու-

թյունը պարզապես ընկալվում է ծայրահեղորեն հասա-

րակացված ձևով և երևույթը ներկայացնում այնպես, թե 

իբր բավական է Հայաստանը վարի ազատական ու բաց 

տնտեսական քաղաքականություն, ապա մնացած պայ-

մանականություններն ունեն երկրորդական նշանակու-

թյուն358։ Ստացվում է, որ եթե հանկարծ մի հրաշքով 

աշխարհի բոլոր երկրները սկսեն վարել ազատական 

քաղաքականություն, ապա կարճ ժամանակ անց բոլորի 

համար կապահովվի տնտեսական աճի բարձր մակար-

դակ։ X ապրանքը A երկիրը կարող է արտադրել ավելի 

քիչ ծախսերով, քան B երկիրը, իսկ վերջինս քիչ ծախ-

սերով՝ Y ապրանքը, քան A երկիրը։ Փոխանակության 

արդյունքում երկու երկրներն էլ շահում են։ Պոլ Հեյնեն 

նկատում է, թե ոչ ոք բացի տնտեսագետներից նման 

հաշվարկներ չի կատարում, իսկ վերջիններս դա կատա-

րում են «ուսանողներին համեմատական առավելություն-

ներով տրամաբանությունը բացատրելու համար»։ Իրա-

կանում մարդիկ ձգտում են իրացնել իրենց համեմա-

տական առավելությունները՝ ընտրելով այն տարբերակը, 

որն առավել գրավիչ է թվում359։ Առևտուրը հաճախ համե-

մատում են երկկողմ երթևեկության հետ։ Եվ չի կարող 

տվյալ երկրի համար միևնույն նշանակությունն ունենալ 

այն փաստը, թե ինչ են արտահանում և ինչ են ներմուծում։ 

Պատահական չէ, որ իրական աշխարհում երկրների մեծ 
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մասը ազատ առևտուրը ենթարկում է որոշակի սահ-

մանափակումների։ Դոմենիկ Սալվատորեն վկայակոչելով 

երկրի բարեկեցության փաստը, նկատում է, թե առև-

տրային սահմանափակումներն արդարացնում են ար-

տադրողների այն չնչին փոքրամասնությունը, որոնք 

ստանում են առավել բարձր շահույթներ, գլխավորապես 

լռակյաց սպառողների մեծամասնության հաշվին։ Այս 

հիմնահարցն այսօր ներկայանում է առավել բարդ՝ 

կապված այն միտումների հետ, որ աշխարհը տրոհվում է 

երեք հիմնական առևտրական դաշինքների. Հյուսիս-

ամերիկյան (ԱՍՆ, Կանադա, Մեքսիկա), եվրոպական և 

ասիական, որը գլխավորում է Ճապոնիան360։ Եվ ըստ 

էության, վերջին ժամանակահատվածում նույնիսկ զար-

գացած երկրներին բնորոշ է դառնում հովանավորական 

քաղաքականության աճող միտումը։ Այլ հեղինակներ, 

խոսելով արտահանման և ներմուծման առկա հարաբե-

րակցության մասին, հանրապետության մոտակա տաս-

նամյակի համար կանխագուշակում են մի հոռետեսական 

ապագա՝ հայտնի որոշակի սխեմայով։ Մոտենում են 

նախկինում վերցրած վարկերի մարման ժամկետները։ 

Տնտեսության համապատասխան աճի բացակայության 

պայմաններում հին վարկերը չեն մարվի, նոր վարկեր չեն 

տրամադրվի կամ էլ լավագույն դեպքում կուղղվեն նոր 

վարկերի մարմանը։ Կենտրոնական բանկը կդիմի դրա-

մական էմիսիայի, էլ ավելի վատացնելով բնակչության 

սոցիալական կացությունը։ Արձանագրելով այն փաստը, 

որ հանրապետությունում, բացի որոշ հումքային ռեսուրս-

ներից և էժան աշխատուժից, չեն օգտագործվում այլ 

համեմատական առավելություններ, շատ ուսումնասիրու-

թյուններ, ըստ էության, ամբողջ վերլուծությունը կառու-

ցում են կամ եթե, կամ պետք է, կամ անհրաժեշտ է և այդ 
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կարգի քիչ բան ասող այլ պայմանականությունների վրա361։ 

Պ.Սամուելսոնը նկատում է, թե այն վտանգավոր է 

գների տատանումների, ինֆլյացիոն և դեֆլյացիոն խզում-

ների ժամանակ, որը ելնում է այն բանից, որ եթե բան-

վորները հեռանում են մի ճյուղից, ապա դառնում են ոչ 

թե խրոնիկական գործազուրկներ, այլ տեղափոխվում են 

ավելի արտադրողական ճյուղեր։ Հակառակ դեպքում, 

եթե գոյություն ունի անհեռատես գանձարանային և դրա-

մական քաղաքականություն, ապա միջազգային մասնա-

գիտացման արդյունքները հանդիսացող էժան ապրանք-

ների ներմուծումից սպասվող բարիքը կարող է վերածվել 

գործազրկության չարիքի
362

։ Թերևս, այդ նկատառումներից 

ելնելով՝ այսօրվա հանրապետության տնտեսությունը 

բնութագրվում է որպես «սպառողական, այլ ոչ թե ար-

տադրական կողնորոշում ունեցող տնտեսություն»
363

։ 

Ժամանակ առաջ Յու.Սուվարյանը կարևորում էր «արտա-

քին առևտրի ազատականացման որոշ նպատակային 

սահմանափակման ու սեփական ավանդական և հեռան-

կարային ճյուղերի զարգացման խնդիրները։ Մեր շուկան 

լեցուն է արտասահմանյան՝ հաճախ ոչ բարձրորակ ապ-

րանքներով։ Դրանց սպառումով անուղղակիորեն ինվես-

տիցիաներ ենք կատարում արտաքին աշխարհում, նրանց 

համար ստեղծում աշխատատեղեր, իսկ մեր արդյունա-

բերությունը կորցնում է իր շուկաները»
364

։ 

6. 

Ժամանակ առաջ, արևմտյան հայտնի քաղաքագետ 

Ժակ Ատալին նկատել է, թե արդի համաշխարհային 

ճգնաժամը բնավ ֆինանսական չէ. «Ներկա իրավիճակը 

հիշեցնում է. Հռոմեական կայսրության անկման դարա-

շրջանը, որը տևեց ավելի քան երեք հարյուրամյակ, իր 

հետևանքների մեջ ծայր տալով կատարյալ «համաշխար-
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հային անկարգության» մի ամբողջ հազարամյակի։ Ի վերջո 

տեղի ունեցողը չի՞ հանդիսանում դեռևս Մարքսի կողմից 

տրված՝ հաղթանակած, մոլորակային, ինքնակործան 

կապիտալիզմի նկարագրի հիանալի հաստատումը»
365

։ 

Իսկ ինչպիսի՞ն է լինելու գլոբալ աշխարհը XXI դարում։ 

Հետազոտողների մի մասը կարևորում է մարդկությանը 

միավորող ստրատեգիայի մշակումը, խնդրի լուծումը 

տեսնելով միասնական աշխարհի ամբողջության մեջ, 

որտեղ բացակայում են «սոցիալական կամ էթնիկական 

խմբերը տարբերակող սահմանագծերը», այլ մտածողներ 

երկրների միջև արագ փոփոխվող կոորդինատներում 

տեսնում են արևմուտքի բարբարոսական պահվածքի 

դրսևորումը, որը կուլտուրական վերածնության առաքե-

լության, այսպես ասած իրեն արտոնված ֆունկցիայով 

ամենուր արմատավորում է անհատականության և սպա-

ռողական հասարակարգի գաղափարները, երրորդները՝ 

տնտեսական ու սոցիալական ունիվերսիումի ստեղծումը 

կապում են հեռավոր ապագայի հետ, կարևորում համաշ-

խարհայինի մեջ «ազգային ինքնության» պահպանումը և 

այլն։ Այս վերջին առումով առանձնահատուկ նշանակու-

թյուն ունի տնտեսական գործոնը։ Վերջինս հիմնական 

նեցուկն է, առանց որի կարող են փլվել ազգային գոյու-

թյան հիմքերը։ Հատկապես մերկանտիլիզմը հատկանշվում 

էր հայրենական ներքին շուկաների պաշտպանությանն 

ուղղված հովանավորչական միջոցառումների իրականա-

ցումով։ Ու թեև ավելի քան երկու հարյուր տարի առաջ 

բաց տնտեսության դոկտրինան դասականները հռչակեցին 

որպես տնտեսական զարգացման նախապայման, այնու-

ամենայնիվ հազիվ թե կարելի է գտնել որևէ երկիր, որը 

հովանավորչական լծակները այս կամ այն չափով չօգ-

տագործեր ազգային արտադրողների, ի վերջո ազգային 
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տնտեսական շահերի պաշտպանության համար։ Իսկ 

1929-33թթ. համաշխարհային ճգնաժամը պահանջ առա-

ջադրեց վերանայել տնտեսական ազատության վերա-

բերյալ դոկտրինան պահվածքի խորհրդանիշ դիտելու 

մտայնությունը։ Ավելին, տնտեսական ազատության 

դասական երկրում՝ Ամերիկայում, ստեղծվեց «Ազգային 

տնտեսական անվտանգության խորհուրդ», որը պիտի 

զբաղվեր այդ ուղղությամբ համապատասխան միջոցա-

ռումների մշակումով ու իրականացումով։ Հավաստի չեն 

ներկայանում զարգացման հեռավոր մի ինչ-որ կետում 

երկրների համաշխարհային ներդաշնակության հասնելու 

գլոբալիստների խոսակցությունները։ Հենց այդ է հաս-

տատում իրերի իրական ընթացքը՝ ստեղծվում են տա-

րածաշրջանային տնտեսական տարբեր միավորումներ, 

նպատակ ունենալով տնտեսական անվտանգության 

պաշտպանությունը։ 

Հարցը բնականաբար մի առանձին կարևորություն 

է ստացել հետխորհրդային երկրների համար, երբ խզված 

տնտեսական կապերի արդյունքում թուլացել էին ան-

վտանգության անհրաժեշտ նախադրյալները։ Ընդհան-

րապես, պետության տնտեսական անվտանգությունը 

բարդ և բազմագործոն համակարգ է։ Այն, լինելով ազ-

գային անվտանգության համակարգի բաղադրիչը, հիմք է 

հանդիսանում նրա կառուցվածքի մեջ մտնող տարրերի՝ 

ռազմական տեղեկատվական, սոցիալ-քաղաքական, պա-

րենային, բնապահպանական անվտանգության և այլնի 

ձևավորման համար։ Տնտեսագետների շրջաններում 

հայտնվել են կարծիքներ, փորձելով որոշակիացնել այդ 

հասկացության էությունն ու տարածական սահմանները
366

։ 

«Տնտեսական անվտանգության հիմնախնդիրները» 

աշխատության հեղինակ Աշոտ Մարկոսյանը խնդիրը քննու-
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թյան է ենթարկում տնտեսագիտության մեջ հայտնած 

կարծիքների համադրման եղանակով, ընդհանրացնելով, 

թե տնտեսական անվտանգությունը «պետության (որպես 

համակարգի) այն վիճակն է, երբ ձևավորվող ազգային 

տնտեսության համատեքստում ապահովված են անհատի, 

հասարակության և պետության նվազագույն տնտեսական 

շահերի և պահանջմունքների իրացումը և բավարարումը՝ 

անգամ բացասական գործոնների միաժամանակյա և 

միևնույն ուղղությամբ ազդեցության պայմաններում»
367

։ 

Ինչպես տնտեսական մյուս հասկացությունները, 

այնպես էլ տնտեսական անվտանգության էությունն իր 

իրացումը գտնում է որոշակի ցուցանիշների և չափում-

ների մեջ։ Ա.Մարկոսյանի աշխատությունը հատկանշվում 

է այն առանձնահատկությամբ, որ նրանում շարադրանքը 

կատարված է ոչ թե վերացական սխեմատիկ պատկերա-

ցումների սկզբունքով, այլ միջազգային փորձի ուսումնա-

սիրության ու ՀՀ առանձնահատկությունների կիրառական 

վերլուծությունների միջոցով հանրապետության տնտե-

սության յուրաքանչյուր հատվածի կենսականորեն կարևոր 

ոլորտները բնութագրող որոշակի թվով ցուցանիշների 

միջոցով ՀՀ ՏԱ ցուցանիշների համակարգի ձևավորումը 

և դրանց սահմանային կամ շեմային արժեքների որո-

շումը։ Հեղինակն առանձնացնում է ՏԱ ցուցանիշների 

հետևյալ հիմնական խմբերը. ընդհանուր տնտեսական 

ներուժ, պաշտպանունակության տնտեսական ապահով-

վածություն, տնտեսության ինքնուրույն զարգանալու 

հնարավորություններ, բնակչության կենսամակարդակ, 

ֆինանսական համակարգի անվտանգություն, արտաքին 

տնտեսական անկախություն, տնտեսական անվտանգու-

թյան կառավարչական դրույթներ։ Նշված խմբերը մենա-

գրության մեջ կոնկրետանում են յուրաքանչյուրում ընդ-
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գրկվող ցուցանիշների համակարգի մեջ, որը կարևոր եմ 

դիտում տնտեսական անվտանգության հասկացության 

տարողության ճանաչողական առումով։ 

Տնտեսագետները վաղուց են փորձում նույնակա-

նացնել համախառն ներքին արդյունքի՝ որպես տնտեսա-

կան զարգացման ցուցանիշի և սոցիալական առաջընթացի, 

սահմանները։ Զարգացման և տնտեսական աճի աղբյուր-

ների ցուցանիշների համակարգի ձևավորումը կարելի է 

ասել դարձել է արդի տնտեսագիտական միտքն զբաղեց-

նող խնդիրներից մեկը։ Սոցիալական առաջընթացի պա-

րամետրերի՝ որպես անվտանգության և կայուն զարգաց-

ման պայմանի հիմնախնդիրը դարձել է միջազգային 

կոնֆերանսների քննության առարկա։ ԱՄՆ-ի նախա-

գահներից Ջ.Քենեդին մի առիթով նկատել է, թե՝ անխոս, 

ՀՆԱ հանդիսանում է կարևորագույն մակրոտնտեսական 

ցուցանիշ, բայց «դա այն չէ, որի համար արժե ապրել»։ 

Կարելի է նշել բազմաթիվ թերություններ ՀՆԱ- ի աճի և 

հասարակության բարեկեցության միջև գոյություն ունե-

ցող կապի առումով, այնուամենայնիվ այն արտահայտում 

է դրական կոռելյացիա։ Եվ ոչ պատահականորեն Ա.Մար-

կոսյանը տնտեսական անվտանգության ցուցանիշների 

հորիզոնականում ՀՆԱ- ին հատկացնում է առանցքային 

ֆունկցիա։  
 

*  * 

* 
 

Որպես հավելում՝ ՀՀ- ի և ԼՂՀ- ի համար կարևոր եմ 

դիտում ընդհանուր տնտեսական տարածության խնդիրը՝ 

կապված տնտեսական և, հատկապես, ազգային անվտան-

գության հետ։ 

Պատմաբան Ի.Ֆրոյանովը նկատում է, թե «Դեռևս 

ժամանակին Օ.Բիսմարկը Ռուսաստանը համեմատել է 
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սնդիկի թանձրույթի հետ, որի բաժան-բաժան մասերը 

անխուսափելիորեն ձգտում են միավորման։ Այդ ձգտումը 

ներքին պատճառ ունի։ Ամենից առաջ դա արտաքին 

անվտանգության ապահովումն է։ Դատեք ինքներդ, 

հարավից արմատական իսլամն է, արևելքից՝ Չինաս-

տանը, արևմուտքից՝ ՆԱՏՕ-ն։ Ուզում եմ հուսալ, որ ինք-

նապաշտպանության բնազդը կհաղթանակի և հետագա 

փլուզում չի լինի։ Այլապես Ռուսաստանի համար մեր 

ժամանակը կդառնա նրա պատմության վերջը»
368

։ 

Բերված համեմատությունն իր շատ մասերով ար-

տահայտում է Հայաստան–Ղարաբաղ ազգային միասնու-

թյան գիտակցման բովանդակությունը, այն ամբողջությունը, 

որը պիտի հաստատուն կենսապայմաններ ապահովի 

ազգային ընդհանուր հանրության ու հաստատությունների 

կենսագործունեության ու հարատևության համար։ 
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Հղումներ և ծանոթագրություններ 
 

1.
 Նշված հարցերը հանգամանալից մեկնություններ են ստացել 

Ն.Ռ.Թովմասյանի «Հայ սոցիալ-տնտեսագիտական միտքը IX-XIV 

դարերում», Ե., 1970, «Հայ սոցիալ-տնտեսագիտական միտքը վաղ 

միջնադարում», Ե., 1973, «Սոցիալ-տնտեսագիտական միտքը Հա-

յաստանում XV-XVIII դարերում», Ե., 1982 մենագրություններում։ 
2.
 Ն.Զորայան, Քաղաքական տնտեսության վրա տեղեկու-

թյուններ, ԿՊ., 1849, էջ 32։ 
3.
 «Հյուսիսափայլ», 1860, №10, էջ 317։ 

4.
 Նույն տեղում։ 

5.
 Նույն տեղում։ 

6.
 Միքայել Նալբանդյան, ԵԼԺ, հ.3, Ե., 1940, էջ 91։ 

7.
 Նույն տեղում, էջ45։ 

8.
 Նույն տեղում, էջ 62։ 

9.
 Նույն տեղում, էջ 35։ 

10.
 «Վաճառական», 1866, №11, էջ 41։ 

11.
 Նույն տեղում, №27, էջ 107։ 

12.
 Ղազարոս Աղայան, Երկերի ժողովածու, Ե., հ.1, էջ 280։ 

13.
 XIX դարի վերջին քառորդի հասարակական մտքի տնտե-

սագիտական արծարծումների մասին տե՛ս Խ.Գուլանյան, Ուրվագծեր 

հայ տնտեսագիտական մտքի պատմության, Ե., 1959, Ս.Զուրաբյան, 

Հայ տնտեսագիտական մտքի զարգացման ուրվագծեր, Ե., 1959, 

Վ.Ռշտունի, Հայ հասարակական հոսանքների պատմությունից, Ե., 

1959, Ա.Օհանյան, Արևելահայ տնտեսագիտական մտքի պատ-

մությունից, Ե., 1960, Մ.Ադոնց, Հայաստանի ժողովրդական տնտե-

սությունը և հայ տնտեսագիտական միտքը XX դարի սկզբին, Ե., 

1968, Ռ.Սարինյան, Ավետիք Արասխանյան, Ե., 1980, նույնի՝ Հայ 

տնտեսագիտական մտքի քննական վերլուծություն, Ե., 1984, նույնի՝ 

Հայ տնտեսական փիլիսոփայություն, Ե., 2000, նույնի՝ «Մուրճի» 

տնտեսագիտական դպրոցը, Ե., 2006, Ն.Ռ.Թովմասյան, Հ.Հ.Թամ-

րազյան, Հայ տնտեսագիտական մտքի պատմության ուրվագծեր, Ե., 

1988։ Նշված ժամանակաշրջանի հասարակական հոսանքների 

գնահատության առումով արգասավոր դիտողություններ են կա-

տարվել գրականագիտական ու պատմագիտական ուսումնասիրու-

թյուններում (տե՛ս Ս.Սարինյանի «Հայ նոր գրականության պատ-

մություն» բազմահատորյակի երրորդ (1964) և չորրորդ (1972) հա-
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տորների ներածությունները, Ս.Սարինյան, Հայ գաղափարաբա-

նություն. Պատմաքննական տեսություն (Ե., 1988), Կ.Ա.Դանիելյան, 

Հայ գյուղագրությունը XIX դարում (Ե., 1973), Մ.Հ.Մխիթարյան, XIX 

դարի երկրորդ կեսի արևելահայ պարբերական մամուլի պատմու-

թյունից, (Ե., 1976), Լ.Գևորգյան, «Մուրճ» ամսագիրը (Ե., 1982), 

նույնի Գրիգոր Արծրունին և նրա «Մշակը» (Ե., 1996) և այլն։  
14.

 Արևմտյան զարգացած երկրները հարյուրամյակների ընթաց-

քում անցել էին տնտեսաձևերի օրինաչափ ու բնական հաջորդա-

փոխությանը՝ պայմանավորելով տնտեսագիտական մտքի էվոլյու-

ցիան։ Այլ էր հայ իրականությունը։ «Եվ ահա այսպես,– նկատում է 

Պ.Պռոշյանը,– տասն և իններորդ դարի երկրորդ կիսաշրջանը մի 

ընդհանրական չտեսնված հեղափոխություն կատարեց ռուսահայոց 

կյանքի մեջ, մի վերափոխական տակնուվրայնություն՝ որ դժվար է 

աշխարհի ստեղծագործություններից մինչև օրս որևէ դար սորա մի 

հարյուրերորդական մասը կատարած լինի» (Պ.Պռոշյան, երկերի ժո-

ղովածու, հ.2, Ե., 1953, էջ 399)։ Ահա, թե ինչու հայ տեսաբանները 

փորձում էին համատեղել այն, ինչ զարգացած ազգերը յուրացրել և 

հաղթահարել են պատմական զարգացման երկարատև գործըն-

թացում, ըմբռնել հասարակական միտումները և այս առումով 

նրանց համար հակասական չէր թվում ինչպես նախորդ, այնպես էլ 

իրենց ժամանակի տնտեսագիտական ուսմունքների յուրացումն ու 

մեկ համակարգում դրանց համատեղումը։ Ուստի նրանց համար 

գոյություն չուներ բացարձակ տնտեսագիտական ուսմունք։ Դիմելով 

ամենատարբեր մտածողների, փորձ էր արվում սոցիալական տարբեր 

ուսմունքներից վերցնել այն հնարավոր օգտագործման տարրերը, 

որոնք հարմար էին գտնում Անդրկովկասի տնտեսական զարգացման 

կոնկրետ պայմանների համար՝ ձև տալով մի ուրույն համապարփակ 

մտայնության։ Թերևս այդ էր պատճառը, որ հայ տնտեսագետների 

հայացքներում կարելի էր նկատել նույն հարցի վերաբերյալ իրա-

րամերժ հետևությունների, տնտեսագիտական տարբեր ուղղություն-

ների՝ իրար բացառող տեսական ընդհանրացումների։  

Իհարկե, դա հայ տնտեսագիտական միտքը չի զրկում ինքնու-

րույնությունից և սոցիալ-տնտեսական կյանքի վերլուծությունից։ Հայ 

հեղինակներն իրենց հրապարակախոսական ու տնտեսագիտական 

աշխատություններում տվեցին երկրամասի հասարակական նոր հարա-

բերությունների տնտեսական կառուցվածքի ուրույն վերլուծությունը, 

եվրոպական երկրների ու Ռուսաստանի և հասարակական զարգաց-

ման տնտեսագիտական մտքի փորձով լուսաբանելով Անդրկովկասի 

սոցիալ-տնտեսական փոխակերպության ընթացքը։  
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15.
 «Մշակ», 1872, № 1։ 

16.
 «Մշակ», 1877, № 62 

17.
 «Մշակ», 1873, № 35։ 

18.
 «Մշակ», 1876, № 27։ 

19.
 Ա.Արասխանյանը 1889-ին հիմնում է «Մուրճ» ամսագիրը, որն 

ուներ հանրագիտարանական տարողություն և ընդգծված տնտեսա-

գիտական ուղղվածություն։ Հետազոտելով XIX դարի հայ հասարա-

կական զարգացման օրինաչափությունները, Ա.Արասխանյանը բազ-

միցս անդրադարձել է եվրոպական և ռուսական տնտեսագիտական 

ուսմունքներին, արտահայտել իր վերաբերմունքը այդ ուսմունքների 

գիտական ու պատմական նշանակության մասին։ Ելնելով հայ իրա-

կանության պայմաններից, նա տնտեսագիտական այդ ուսմունքները 

ենթարկում էր քննական վերլուծության, մի կողմից դրանց փորձով 

հաստատելու սոցիալ-տնտեսական իր ծրագրերի ճշմարտացիությունը, 

մյուս կողմից հայ միտքը հաղորդակից դարձնելու տնտեսագիտա-

կան ուսմունքների պատմությանն ու յուրաքանչյուրի գիտական նշա-

նակությանը։ Տնտեսական երևույթների ու գործընթացների մեկնու-

թյունների ժամանակ Արասխանյանն իր ուսումնասիրություններում 

դիմում էր և՛ Ֆ.Քենեին ու Ա.Սմիթին, և՛ Ռ.Մալթուսին ու Դ.Ռիկար-

դոյին, և՛ Կ.Մարքսին, և՛ Գ.Շմոլերին, և՛ շատ ուրիշներին՝ հայ 

տնտեսագիտական միտքը հարստացնելով մի շարք կատեգորիա-

ների ու հասկացությունների (արժեք, փող, կապիտալ, հողային ռեն-

տա, սեփականություն, աշխատանքի բաժանում և այլն) գիտական 

ըմբռնումներով։ 

«Մուրճում» տպագրված նրա բազմաթիվ հոդվածները ներկա-

յացնում են Անդրկովկասի հասարակական նոր հարաբերությունների 

տնտեսական կառուցվածքի վերլուծությունը, այդ տնտեսական 

փոխակերպության լուսաբանությունը։ 
20.

 Մի այլ առիթով նա երկրամասի կապիտալիստական փո-

խակերպությունը դիտում է կյանքի պատմական թելադրանքը, 

ուստի հասարակական բոլոր ուժերն ու խավերը իրենց գործունեու-

թյամբ պետք է ուղղված լինեն այդ նպատակի իրագործմանը։ 

Երկրամասի հարստությունների օգտագործումը «կապիտալներ է 
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 330 

 

սոցիալական գերիշխող դիրքը պետք է խորտակվի. «Մի բան, 

որպեսզի երկուստեք համակրություն գտնի, պետք է հանրօգուտ 

լինի, մի ուժ, որը կամենում է փոխարինել մի այլ ուժի, պետք է գեթ 

վերջինիս հավասար լինի, կամ ավելի լավ ասած, պետք է զորեղ ու 

ավելի կանոնավոր ու հուսալի զարգացման գրավականներ տա։ 

Այժմյան երրորդ դասակարգի (հայ բուրժուազիայի - Ռ.Ս.) տեղը 

կարելի է տալ միայն նման երրորդ դասակարգ զարգացնելով, 

թեկուզև դա լինի մի այլ ազգից, քան հայկականն է։ Ազնվականու-

թյունը զուտ ազնվականություն մնալով, այսինքն` երեսը դարձրած 

դեպի պատմական անցյալը և անցյալի հիշողությունները, – երբեք չի 

կարող ուրեմն հայ բուրժուազիայի տեղը տալ», «Մուրճ», 1890, 

№10, էջ 1471-1472։ 
21.

 «Մուրճ», 1897, № 11-12, էջ 1602։ 
22.

 «Մշակ», 1888, № 99։ 
23.

 «Մուրճ», 1898, № 12, էջ 1790-1791։ 
24.

 «Մուրճ», 1897, № 6, էջ 655։ 
25.

 «Մշակ» 1886, № 64։ 
26.

 «Մուրճ» 1897, № 11-12, էջ 1604։ 
27.

 Նույն տեղում, էջ 1605։ 
28.

  «Մուրճ», 1896, № 10-11, էջ 1808։ 
29.

 «Մուրճ», 1895, № 2, էջ 715-716։ 
30.

 «Մշակ», 1876, № 5։ 
31.

 «Մշակ», 1881, № 172։ 
32.

 «Արձագանք», 1882, № 24, էջ 381։ 
33.

 «Մշակ», 1872, № 23։ 
34.

 «Մշակ», 1887, № 2։ 
35.

 «Մշակ», 1874, № 13։ 
36.

 «Մշակ», 1874, № 4։ 
37.

 «Մշակ», 1875, № 45։ 
38.

 Ա.Արասխանյան, Ազգաբնակչությունը և ազգաբնակչական 

շարժումները, Թիֆլիս, 1883, էջ 12։ Նույն պահանջն էին շեշտում 

նաև «Մուրճի» այլ տեսաբաններ, տե՛ս «Մուրճ», 1893, №1, էջ 108-109, 

№7-8, էջ 1170, №2-3, էջ 325։ 
39.

 «Մշակ», 1890, № 1։ 
40.

 «Մշակ», 1898, № 33։ 
41.

 «Մշակ», 1899, № 4։ 
42.

 «Արձագանք», 1883, № 11, էջ 157։ 
43.

 Նույն տեղում, № 1, էջ 17։ 
44.

 Менделеев Д.И., соч. т.XIX, М.-Л., 1950, с. 925-926.  



 331 

 

45.
 Гулишамбаров Ст., Россия в мировом хозяйстве, СПб., 1903, 

с 3-4։ 
46.

 ՀՀ ՊԿՊԱ, ֆ.39, ց.1, գ.7, թ.2 (նկատենք, որ հայ տնտեսա-

գետը Դ.Մենդելեևի, Վ.Կովալևսկու, Ի.Յանժուլի և այլ նշանավոր 

գիտնականների հետ մասնակցել է տարիֆների մշակման աշխա-

տանքներին)։ 
47.

 Ա.Արասխանյանի սույն հոդվածը հայտնաբերվել է մեր 

կողմից Թիֆլիսի պատմության թանգարանի արխիվում։ Հոդվածի 

շարվածքը պահվում է 480 ֆոնդի 1195 համարի տակ։ 
48.

 Նույն տեղում։ 
49.

 Նույն տեղում։ 
50.

 Նույն տեղում։ 
51.

 «Մշակ», 1878, № 176։ 
52.

 «Մուրճ», 1889, № 9, էջ 1295։ 
53.

 Ազատամտական մտայնությունը նույնատիպ միջոցառումներ 

էր առաջադրում նաև բանվորական հարցի լուծման համար։ Անդրա-

դառնալով սոցիալական հակասությունների հարցին Ա.Արասխան-

յանը նշում է, որ այն յուրովի էին լուծում տնտեսական «ազատ 

դպրոցի» ներկայացուցիչները։ Ելնելով անհատականության սկզբուն-

քից և ժխտելով ամեն մի օրենսդրական միջամտություն, նրանց 

թվում էր, թե եկել է «բանական թագավորության» ժամանակա-

շրջանը և, իբր, տնտեսական կյանքում կատարյալ ազատությունը 

ինքնաբերաբար կլուծի դասակարգային, տնտեսական ու սոցիա-

լական հակասությունները։ Եթե տնտեսական առաջադիմության 

հարցում «տնտեսական լիբերալիզմի կարապետներ» Քենեն, Տյուր-

գոն, Սմիթն ու Ռիկարդոն չսխալվեցին, ապա սոցիալական հարցի 

լուծման իմաստով նույնը չի կարելի ասել։ Գուցե և՝ այդ է պատճառը, 

որ այդ վարդագույն երազները մի մեծ մասով այդպես էլ երազներ 

մնացին» («Մուրճ», 1897, № 10, էջ 1410)։ Լինելով համոզված էվո-

լյուցիոնիստ, նա աստիճանական բարեփոխումները (թե ինքնօգնու-

թյան և թե օրենսդրական միջոցներով) համարում էր բանվորական 

հարցի լուծման ամենառացիոնալ ուղին։ Այս իմաստով նա դրվատում 

է պատմական դպրոցի տնտեսագետներին, որոնք երկրի ներքին 

կյանքը կարգավորելու հարցերում պետությանը վերապահում էին 

լայն ֆունկցիաներ ակնկալելով հասարակական կյանքում իրա-

գործելու «սոցիալական արդարության» և «սոցիալական հարմո-

նիայի» սկզբունքները։ 
54.

 «Մուրճ», 1890, № 11, էջ 1499։ 
55.

  «Մուրճ», 1889, № 9, էջ 1287։ 



 332 

 

56.
 «Մշակ», 1872, № 43։ 

57.
  «Մուրճ», 1889, № 11, էջ 1673։ 

58.
 «Մուրճ», 1889, № 10, էջ 1507։ 

59.
 «Մուրճ», 1892, № 11, էջ 1559։ 

60.
 «Մուրճ», 1890, № 6, էջ 788-789։ 

61.
 Նույն տեղում, էջ 795։ 

62.
 Տե՛ս «Մեղու Հայաստանի», 1863, № 28, 1882, №78, 75։ 

63.
 Խ.Գ.Գուլանյան, Ուրվագծեր հայ տնտեսագիտական մտքի 

պատմության, Ե., 1959, էջ 387։ 
64.

 «Մշակ», 1873, № 35։ 
65.

 «Մշակ», 1881, № 100։ 
66.

 Սերգեյ Սարինյան, Հայ գաղափարաբանություն. Պատմաքն-

նական տեսություն, Ե.,1998, էջ 44։ 
67.

 Սերգեյ Սարինյան, Մուրացան, Ե., 2004, էջ 197։ 
68.

 Հայ նոր գրականության պատմություն, հ.4, Ե., 1972, էջ 19։ 
69.

 «Մուրճ», 1889, № 4, էջ 561։ 
70.

 «Նոր-դար», 1892, № 209։ 
71.

 «Նոր-դար», 1884, № 12։ 
72.

 «Նոր-դար», 1887, № 52։ 
73.

 «Նոր-դար», 1898, № 210։ 
74.

 «Նոր-դար», 1884, № 52։ 
75.

 «Նոր-դար», 1889, № 198։ 
76.

 Նույն տեղում։ 
77.

 Ադոնց Մ.Հ., նշվ. աշխ., էջ 321։ 
78.

 «Նոր-դար», 1885, № 45։ 
79.

 «Նոր-դար», 1892, № 189։ 
80.

 «Նոր-դար», 1885, № 45։ 
81.

 «Նոր-դար», 1886, № 120։ 
82.

 «Մեղու Հայաստանի», 1882, № 21։ 
83.

 «Մեղու Հայաստանի», 1882, № 48։ 
84.

 «Նոր-դար», 1889, № 48։ 
85.

 «Նոր-դար», 1886, № 125։ 
86.

 «Նոր-դար», 1893, № 127։ 
87.

 Նույն տեղում։ 
88.

 «Նոր-դար», 1889, № 106։ 
89.

 «Նոր-դար», 1889, № 54։ 
90.

 «Նոր-դար», 1890, № 135։ 
91.

 «Նոր-դար», 1894, № 162։ 
92.

 «Մեղու Հայաստանի», 1882, № 78։ 



 333 

 

93.
 Նույն տեղում, № 75։ 

94.
 Նույն տեղում, 1882, №91։ Հետաքրքրական դիտողություն-

ներ կան Ս.Սապահ-Գյուլյանի «Ընկերական խնդիրը և գործադուլը 

Արևմտյան Եվրոպայում» («Նոր-դար», 1895, №148, 152, 155, 158), 

«Տնտեսագիտական դպրոցներ» («Նոր-դար», 1898, №172), և այլ 

ուսումնասիրություններում։ 
95.

 Մ.Հ.Մխիթարյան, XIX դարի երկրորդ կեսի արևելահայ 

պարբերական մամուլի պատմությունից, Ե., 1976, էջ 28։ 
96.

 «Արձագանք», 1893, № 6։ 
97.

 «Արձագանք», 1887, № 27, 1882, № 16։ 
98.

 «Արձագանք», 1897, № 84։ 
99.

 Այդ հոսանքի սոցիալ-տնտեսական նախադրյալների ու բո-

վանդակության մասին տե՛ս Մ.Ն.Ներսիսյան, Նարոդնիկական 

խմբակներն Անդրկովկասում, Ե., 1940, Վ.Ռշտունի, Հայ հասարակական 

հոսանքների պատմությունից, Ե., 1956, Ս.Դանիելյան, Ազարիա 

Ադելյան, Ե., 1964, Հ.Խ.Բարսեղյան, Մարքսիզմի տարածումը Հայաս-

տանում, գիրք 1, Ե., 1967, Կ.Ա.Դանիելյան, Հայ գյուղագրությունը 

XIX դարում, Ե., 1973, Ա.Տերտերյան, Նկատողություններ մեր գյու-

ղագիրների մասին, «Պետական համալսարանի գիտական տեղե-

կագիր», 1927, №2-3, Ա.Գ.Հովհաննիսյան, 80-ական թվականների 

առաջին կեսի արևելահայ ազգային նարոդնիկական խմբակները, 

Բանբեր Հայաստանի արխիվների, 1968, №2, Ա.Գ.Հովհաննիսյան, 

Արևելահայ լիբերալիզմի և նարոդնիկության ներհակությունները 

90-ական թվականների սկզբներին, Բանբեր Հայաստանի արխիվ-

ների, 1969, №2։ 
100.

 «Գործ», 1882, № 1, էջ 3, 12-13։ 
101.

 Նույն տեղում, էջ 5։ 
102.

 «Մշակ», 1879, №191, 1882, №159, 177, 204, 1886, №57։ 
103.

 «Մշակ», 1886, № 57։ 
104.

 «Մշակ», 1881, № 153, 157։ 
105.

 Տե՛ս Ա.Թոխմախյան, Հայրենիքի պահանջներ և հայ գյու-

ղացին, Թիֆլիս, 1881, նույնի Մասիս լեռների հարավային ստորոտ-

ները, Թիֆլիս, 1882։ 
106.

 «Մշակ», 1882, № 205։ 
107.

 «Նոր-դար», 1894, № 197, 1894, № 203։ 
108.

 Տե՛ս Заваров С., Опыт исследования сельского хозяйства 

хлебородного района Эриванской губерни и Карсской области, 

Тифлис, 1897. 



 334 

 

109.
 Егизаров С. А., Исследования по истории учреждений в 

Закавказье, ч. II, Городские цехи, Казань, 1891, с. I. 
110.

 Егизаров С. А., Исследования по истории учреждений в 

Закавказье, ч. I, Сельская община, Казань, 1889. 
111.

 Егизаров С. А., ч. II, с. 255. 
112.

 Տե՛ս Սերգեյ Սարինյան, Հայ գաղափարաբանություն. Պատ-

մաքննական տեսություն, Ե., 1998, էջ 67։ 
113.

 Тотомианц В., Основы кооперации, Берлин, 1923, с. 53, 

Վ.Տոտոմյանցի մասին հանգամանորեն տե՛ս Ռ.Սարինյանի «XX դարի 

սկզբի հայ տնտեսագիտական մտքի ուղեգծերում», Ե., 1989, նույնի 

Հայ տնտեսական փիլիսոփայություն, Ե., 2001, Ս.Մամիկոնյան, Վա-

հան Տոտոմյանցի տնտեսագիտական հայացքները, Ե., 2001։ 
114.

 Тотомианц В., Примирение труда с капиталом, Берлин, 1923, 

с. 60. 
115.

 Բացի նշված աշխատություններից ուշադրության արժանի են 

Потребительные общества на Западе, СПб, 1901, Формы рабочего 

движения, 1906, Сельскохозяйственная кооперация. Очерки с при-

ложением устава, СПб, 1908, Апостолы кооперации Г.Шульпе-

Делич и Ф.Райфайзен, М., 1914 և այլն։ 
116.

 Եթե «История экономических и социальных учений» աշ-

խատությունը տնտեսագիտական ուսմունքների առաջին ձեռնարկն 

էր, ապա XIX դարի կեսերից սկսած լույս են տեսել քաղաքա-

տնտեսության մի շարք ձեռնարկներ, Նիկողայոս Զորաեան, Քաղա-

քական տնտեսության վրա տեղեկություններ (Կոստանդնուպոլիս, 

1849), Ռ.Յ.Պէրպէրեան, Համառոտ քաղաքատնտեսութիուն (Կ.Պոլիս, 

1883), Կ.Ս.Ություճյան, Սկզբնատարերք քաղաքական տնտեսության 

(Կ.Պոլիս, 1890), Մ.Քեշիշյան, Քաղաքական տնտեսագիտություն 

(Կ.Պոլիս, 1904), Մ.Հովհաննիսյան, Սկզբունք քաղաքական տնտե-

սութեան, 1911։ Ինչպես ասում է Ա.Արասխանյանը 1880-ական 

թվականներին Թիֆլիսում կարդացած իր դասախոսությունների 

մասին, դրանք «Ճաշակ էին պատվաստում մեր հասարակության մեջ 

քաղաքատնտեսության գիտությունը ուսումնասիրելու, հասարակաց 

երևույթները դիտելու, հասարակաց և տնտեսական հարցերը 

գիտական հետազոտություններից տված հիմունքների տեսակետից 

ճանաչելու, պարզելու համար» (Տե՛ս Ազգաբնակչությունը և հասա-

րակությունը, Թիֆլիս, 1884, էջ 1)։ Նկատենք, որ այդ դասախոսու-

թյուններից տպագրվել և մեզ են հասել երկուսը՝ «Ազգաբնակչու-

թյունը և ազգաբնակչական շարժումները» (1883) և «Հողի արդյունա-

բերությունը և հասարակությունը» (1884), որոնք, ինչպես վկայում են 



 335 

 

«Արձագանքում» տպագրված յոթ դասախոսությունների ծրագրերը, 

տնտեսագիտական մտքի պատմության սոսկ մեկնություններ չէ, այլ 

մերկանտիլիզմի, ֆիզիոկրատների, դասական տնտեսագիտության, 

պատմական դպրոցի և այլևայլ ուղղությունների քննական վերլու-

ծություններ։ 
117.

 Бунятян М., Экономические кризисы, М., 1915, с. 69. 
118.

 Նույն տեղում, էջ 80։ 
119.

 Նույն տեղում, էջ 91 
120.

 Նույն տեղում, էջ 143։ 
121.

 Նույն տեղում, էջ 235-236։ 
122.

 Дживелегов А.К., Средневековые города в западной Европе, 

СПб, 1902, с. 20. 
123.

 Дживелегов А.К., Городская община в средние века (1901), 

Торговля в Западе в средние века (1904) և այլն։ 
124.

 Վարանդյան Մ., Հոսանքներ, Ժնև, 1910, էջ 15։ 
125.

 Վարանդյան Մ., Վերածնվող հայրենիքը և մեր դերը, Ժնև, 

1910, էջ 306։ 
126.

 Վարանդյան Մ., Համայնավարություն և համաշխարհային 

հեղափոխություն, Գահիրե, 1926, էջ 77։ 
127.

 Իշխանյան Բ., Տնտեսական զարգացման ֆազերը, Թիֆլիս, 

1906, էջ 6։ 
128.

 Իշխանյան Բ., Ինչ է հասարակությունը, Թիֆլիս, 1910, էջ 43։ 
129.

 Իշխանյան Բ., Հասարակական գաղափարներ, Թիֆլիս, 

1910, էջ 3։ 
130.

 Իշխանյան Բ., Развитие милитаризма и империализма в 

Германии, Петроград, 1917, с. 52. 
131.

 Տե՛ս Ишахнян Б., Народности Кавказа, состав населения, 

профессиональная группировка и общественное разделение кав-

казских народностей, Петроград, 1916. 
132.

 Անանուն Դ., Ռուսահայերի հասարակական զարգացումը 

XIX դարում (1800-1870), հ.1, Բաքու, 1916, էջ 190։ 
133.

 Նշվ. աշխ., հ. 2, Էջմիածին, 1922, էջ 240։ 
134.

 Նշվ. աշխ., հ. 3, Վենետիկ, 1926, էջ 630։ 
135.

 Տե՛ս «Գրական թերթ», 1989, № 52։ 
136.

 Տե՛ս Խ.Գուլանյան, Մարքսիստական տնտեսագիտական 

մտքի տարածումը հայ իրականության մեջ, Ե., 1961, նույնի Марк-

систская мысль в Армений, Е., 1967, Մ.Գրիգորյան, Հայաստանում 

մարքսիստական քաղաքատնտեսության տարածման պատմությունից, 



 336 

 

Ե., 1976, Ն.Թովմասյան, Մ.Գրիգորյան, Հայ սովետական տնտեսա-

գիտական մտքի պատմության ուրվագծեր, Ե., 1976։  
137.

 Տե՛ս «Правда», 27 февраля, 1989г. 
138.

 Տե՛ս Մ.Քոթանյան, Շուկայական էկոնոմիկա, Ե., 1998, էջ 

199-200։ Ազգային տնտեսության հարցերին Մ.Քոթանյանն անդրա-

դարձել է 1990-ական թվականների սկզբներին հրապարակված 

բազմաթիվ հոդվածներում, որոնք ավելի ուշ արտացոլվել են նրա 

«Շուկայական էկոնոմիկա» (Ե., 1998) աշխատության մեջ։ Սույն 

մենագրության մեջ վկայակոչումները հաճախ կատարվում են ըստ 

Մ.Քոթանյանի աշխատության։ 
139.

 Նույն տեղում, էջ 206։ 
140.

 Նույն տեղում, էջ 221։ 
141.

 Նույն տեղում, էջ 240-241։ 
142.

 Гулишамбаров Ст., Сравнительная статистика России в миро-

вом хозяйстве и в ряду великих держав, С,Петербург, 1907, с. 3, 4, 18։ 
143.

 «Հայաստանի Հանրապետություն», 1992 (նույնը՝ Վ.Ե.Խո-

ջաբեկյան, Զբաղվածության հիմնախնդիրները Հայաստանում անց-

ման շրջանում, Ե., 1998, էջ 220)։ 
144.

 «Հայաստանի Հանրապետություն», 1991, 7-8 մայիսի հա-

մարները։ 
145.

 «Литературная газета», 28 марта 1990, №13. 
146.

 «Հայաստանի Հանրապետություն», 1991, 7-8 մայիսի հա-

մարները։  
147.

 Селигмен Б., Основные течения современной экономичес-

кой мысли, М., 1968, с. 302. 
148.

 «Новый мир», 1990, №5, с, 193. 
149.

 «Հայաստանի Հանրապետություն», 10 հունիսի, 1993։ 
150.

 Վարանդյան Մ., Հոսանքներ, Ժնև, 1910, էջ 23-24։ 
151.

 «Юность», 1989, , №11, էջ 92։ 
152.

 Տե՛ս «Эко», 1989, №1, էջ 22։ 
153.

 «Էկոնոմիկա», 1992, №1, էջ 7-8։ Տե՛ս, նաև «Էկոնոմիկա», 

1991, №19-10։ 
154.

 Տե՛ս Лист Ф., Национальная система политической эконо-

мии, СПб., 1891, с. 223. 
155.

 МЭ и МО, 1993, №1, с, 40. 
156.

 «Литернатурная газета», 10 ноября, 1995, №45. 
157.

 Лист Ф., նշվ. աշխ., էջ 223։ 
158.

 Ж.Симонд де Сисмонди, Новые начали политической эко-

номики, т. 1, М., 1937, с. 291։ 



 337 

 

159.
 Лист Ф., նշվ. աշխ., էջ 223։ 

160.
 «Երկիր», 29 հունվարի, 1969։ 

161.
 Տե՛ս Գրիգոր Արծրունու աշխատությունները, հ.1, Թիֆլիս, 

1904, էջ 358-360։ 
162.

 «Երկիր», 29 հունվարի, 1993։ 
163.

 «Հայաստանի Հանրապետություն», 10 հուլիսի 1997։ 
164.

 Տե՛ս «Новый мир», 1997, №3, էջ 136. 
165.

 «Правда», 27 февраля, 1989. 
166.

 Տե՛ս «Էկոնոմիկա», 1992, №7-8, էջ 12։ 
167.

 Նույն տեղում, էջ 17։ 
168.

 Селигмен Б., նշվ. աշխ., էջ 302։ 
169.

 «Новый мир», 1997, №3, с. 193. 
170.

 Տե՛ս «Известия», 5 декабря, 1992. 
171.

 Տե՛ս «Неделя», №21, 1993. 
172.

 Տե՛ս Տնտեսական վերափոխումները անցումային շրջանում, 

Ե., 1999, էջ 74-121։ 
173.

 Մարկոսյան Ա.Խ., Պետությունը և շուկան, Ե., 2000, էջ 41։ 
174.

 Նույն տեղում, էջ 45։ 
175.

 Նույն տեղում, էջ 50։ 
176.

 Леонид Абалкин, Отложенные перемены или потерянный 

год, М., 1997, с. 256-257. 
177.

 Տե՛ս «Էկոնոմիկա», 2000, №3, էջ 12։ 
178.

 Մարկոսյան Ա.Խ., նշվ. աշխ., էջ 90 
179.

 «Эко», 1989, №1, էջ 24։ 
180.

 Այդ մասին հանգամանորեն տե՛ս «Новый мир», 1990, №4. 
181.

 Маркс К., Энгельс Ф., соч.» Т. 2, с. 34. 
182.

 Янош Корнаи, Путь к свободной экономики, М., 1990, с. 19. 
183.

 «Новый мир», 1990» №3, էջ 211։ 
184.

 Кейнс Дж., Общая теория занятности, проценты и денег, 

М., 1978, с. 458. 
185.

 Ян Крегель, Эгон Мацнер, Гернот Грабер, Рыночный шок, М., 

1992. 
186.

 Նույն տեղում։ 
187.

 Гелбрейт Дж., Новое индустральное общество, Мюб 1969, 

с, 466, 472 
188.

 Джеффи Ходжсон, Экономическая теория и институты, 

Манифест современной институциональной экономической теории, 

М., 2003, с. 31. 
189.

 Տե՛ս Вехи экономической мысли, СПб, 2000, т. 3, с. 426. 



 338 

 

190.
 «Литературная газета», 25-31 января 2005, №2-3, 

191.
 Տե՛ս Истоки,экономика в контексте, истории и культуры, 

2004, с.212. 
192.

 Տե՛ս «Эко», 1993, №3, էջ 86։ 
193.

 «Դրոշակ», 1997, թիվ 8։ 
194.

 Проблемы теории и практики управления, 1997, №3, с. 18. 
195.

 «Հայաստանի Հանրապետություն», 24 հունիսի, 1997։ 
196.

 Նույն տեղում, 18 հուլիսի, 1997։ 
197.

 «Էկոնոմիկա», 1997, №10-12։ 
198.

 «Новый мир», 1987» №3, էջ 222։ 
199.

 «Урарту», 1992» №26. 
200.

 «Մուրճ», 1895, №6, էջ 805։ 
201.

 Пол Хейне, Экономический образ мышления, М., 1991, с. 302. 
202.

 Смит А Иследование о природе и причинах богатства наро-

дов, Т.1, М., 1935, с.17։ 
203.

 «Երկիր», 12 մարտի 1993։ 
204.

 Տե՛ս Տնտեսական վերափոխումները անցումային շրջանում. 

Տնտեսություն և արդյունքներ, Ե., 1999, էջ 292։ 
205.

 Գրիգոր Ղարիբյան, Աննա Հակոբջանյան, Բնակչության 

եկամուտների բաշխման և վերաբաշխման հարաբերությունները 

Հայաստանի Հանրապետության անցումային տնտեսությունում, Ե., 

2011, էջ 54։ 
206.

 Նույն տեղում։ 
207.

 Աշոտ Մարկոսյան, Նունե Գեղամյան, Սոցիալական քաղա-

քականության պետական կարգավորման հիմնահարցերը 

Հայաստանի Հանրապետությունում, Ե., 2006, էջ 275։ 
208.

 Գ.Ղարիբյան, Ա.Հակոբջանյան, նշվ. աշխ., էջ 91 
209.

 «Литературная газета» 13-19 апреля 2011, № 14. 
210.

 Տե՛ս «Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման հարստու-

թյան ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և 

կարգավորման հիմնախնդիրները...», Ե., 2011, էջ 15-32։ 
211.

 Տե՛ս «Литературная газета» 13-19 апреля 2011, № 4. 
212.

 Նույն տեղում։ 
213.

 Տե՛ս «Деловой экспресс», № 17, май 2011. 
214.

 Տե՛ս «Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման...»։ 
215.

 «Литературная газета» 5-11 декабря 2012, № 49. 
216.

 Ա.Թորոսյան, ՀՀ բնակչության դրամական եկամուտների 

կարգավորման հիմնախնդիրները, Ե., 2012, էջ 92։ 
217.

 Вопросы философии, 2004, с.7. 



 339 

 

218.
 Т.Ф.Юткина, Налоговедение. От реформы к реформе, М., 

1999, с. 138. 
219.

 Տե՛ս Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները Հայաստանի 

Հանրապետությունում անկախության 10 տարիներին (գիտական 

հոդվածների ժողովածու), Ե., 2002, էջ 169-170 (Հեղինակն անդրա-

դառնալով կենսաթոշակային բարեփոխումների ԱՊՀ և Բալթյան 

երկրների փորձին, կատարում է ուշագրավ դիտողություններ)։ 
220.

 «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական արդի 

հիմնախնդիրները» (գիտական հոդվածների ժողովածու), Ե., 2005, 

էջ 25-26։ 
221.

 Նույնը, № 7, Ե., 2006, էջ 140-141։ 
222.

 «Литературная газета» 19-25 апреля 2006. 
223.

 Титова Н.Е., նշվ. աշխ., էջ 187։ 
224.

 Տե՛ս «Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները Հայաստանի 

Հանրապետությունում անկախության 10 տարիներին» (գիտական 

հոդվածների ժողովածու), Ե., 2002, էջ 214 ։ 
225.

 Նույն տեղում, էջ 222-223։ Նշված հարցերին Բ.Եղիազար-

յանն անդրադարձել է նաև այլ ուսումնասիրություններում, տե՛ս 

Տնտեսական վերափոխումները անցումային շրջանում. տեսություն և 

արդյունքներ, Ե., 1999, էջ 61-71։ 
226.

 «Наука и жизнь», 2002, № 3, с. 27. 
227.

 Н.Грегори Менкью, Принципы экономики СПб., 1999, с. 254. 
228.

 Т.Ф.Юткина, Налоги и налогооблажение, М., 2001, с. 34-36. 
229.

 Տե՛ս Կ.Դարբինյան, Հարկային համակարգը և անցումային 

տնտեսության հիմնախնդիրներին նրա համապատասխանության 

գնահատումը (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով), թեկնա-

ծուական ատենախոսության սեղմագիր, Ե., 2002, էջ 7։ 
230.

 Յու.Ալավերդյան, Հայաստանի Հանրապետության բյուջե-

տային համակարգը, Ե., 2003, էջ 79-80։ 
231.

 Տե՛ս Р.Г.Самоев, նշվ. աշխ., էջ 28. 
232.

 «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական քաղաքա-

կանության արդի հիմնախնդիրները» (գիտական հոդվածների 

ժողովածու), Ե., 2003, էջ 212։ 
233.

 Նույն տեղում, էջ 214։ 
234.

 Տե՛ս Р.Г.Самоев, Общая теория налогов и налогооблаже-

ния, М., 2000, с. 28. 
235.

 «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական քաղաքա-

կանության արդի հիմնախնդիրները» (գիտական հոդվածների ժողո-

վածու), Ե., 2003, էջ 216։ 



 340 

 

236.
 Նույն տեղում, էջ 218 

237.
 «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական արդի 

հիմնախնդիրները» (գիտական հոդվածների ժողովածու), Ե., 2004, 

էջ 353։ 
238.

 Л.М.Куликов, Экономическая теория, М., 2004, с. 263. 
239.

 П.Самуэльсон, Экономика, М., 1964, с. 384. 
240.

 А.Гомцян, Теоретико-методологические и организационно-

элономические аспекты создания свободных экономических зон в 

Республике Армения, Автореферат дисертации на соискание 

ученой степени доктора экономических наук, Е., 2005, с. 36. 
241.

 «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական արդի 

հիմնախնդիրները» (գիտական հոդվածների ժողովածու-2), Ե., 2004, 

էջ 226-227։ 
242.

 Նույն տեղում, էջ 228 
243.

 Ընդհանրապես, տնտեսական կյանքի կանոնավոր ընթացքը 

մեծապես կախված է անհատների պահվածքի սուբյեկտիվ մոտիվ-

ներից։ Իսկ այս հարցում հարկերի մակարդակը երկակի ազդեցու-

թյուն է ունենում այդ պահվածքի վրա։ Տնտեսական ակտիվությունը 

և հարկային համակարգը գտնվում են ուղղակի կապի մեջ։ Բարձր 

դրույքաչափերը խոչընդոտում են տնտեսական ակտիվությանը։ 

Ինչպես ասում է Ա.Լաֆֆերը, մարդիկ աշխատում են ոչ թե հարկեր 

վճարելու համար։ Այստեղից էլ խնայողությունների վերաբերյալ 

առաջարկի տեսության ներկայացուցիչների տեսակետների տարբե-

րությունը քեյնսականներից։ Հայտնի է, որ վերջիններս խնայողու-

թյան աճը դիտում էին որպես էֆեկտիվ պահանջարկը կրճատող 

գործոն։ Առաջարկի տեսությունը իբրև ելակետ ունի հակառակ 

մոտեցումը, որ ընդհակառակը խնայողության ազդեցությունը տնտե-

սական գործընթացների վրա դրական է, որքանով խնայողություն-
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էլ կորպորացիաներից, պակասեցնում է խնայողությունները, հետևա-

պես, նաև բացասաբար անդրադառնում գործարար ակտիվության 

վրա։ Ուստի տնտեսական աճի կայունությունը կարելի է ապահովել 

հարկերի կրճատման և պրոգրեսիվ հարկադրույքների իջեցման 

միջոցով։ Դա մի սկզբունք է, որը բխում և համապատասխանում է 

համընդհանուր բարեկեցության սկզբունքին, քանի որ, ինչպես 

եզրակացնում է Ջ.Վաննիսկին, յուրաքանչյուրի աշխատելու միակ 

նպատակն է «մաքսիմալացնելու իր բարեկեցությունը»։ Նույն փաս-

տարկը բերվում է նաև կապված ինֆլյացիայի հետ, ընդհանրու-
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թյուններ գծելով մոնետարիստների հետ, որոնք ինֆլյացիան կա-

պում են քեյնսականության և արհմիությունների գործունեության 

հետ, աշխատավարձը պահելով բարձր մակարդակի վրա (Տե՛ս 

Титова Н.Е., История экономических учений, М., 1997, с. 119)։ 

Հարկերի իջեցման առաջարկի տեսությունը, կարծես, խտաց-

ված է «Լաֆֆերի էֆեկտում» կամ, ինչպես հաճախ ընդունված է 

անվանել Լաֆֆերի կորում, որը ցույց է տալիս հարկային դրույ-

քաչափերի և պետական բյուջե հարկային մուտքերի միջև կապը։ 

Հարցադրումը ինքնին նոր չէ։ Հայտնի է անգլիացի գրող Ջոնաթան 

Սվիֆտի, այսպես կոչված, «հարկային բազմապատկման» աղյուսակը։ 

Դեռևս 1728 թվականին նա զգուշացնում էր, որ հարկերի բարձ-

րացման ժամանակ երկու անգամ երկուսը դեռևս չի նշանակում, թե 

հավասար է չորսի, միանգամայն հավանական է, որ հավասար լինի 

մեկի (Курс экономической теории, под ред. Чепурина М., Киселева 

Е.А., 2002, Киров, с. 474)։ Այդ հակադարձ կապը շեշտվել է բազմա-

թիվ տնտեսագետների կողմից։ Ջոն Ստյուարտ Միլը «Քաղաքա-

տնտեսության հիմունքները» աշխատության մեջ նկատում է թե՝ 

«Մեծ եկամուտներից վերցնել մեծ տոկոսի հարկ, փոքրից փոքր, 

նշանակում է հարկ վերցնել աշխատասիրությունից և խնայողու-

թյունից, նշանակում է մարդու վրա տուգանք դնել այն բանի համար, 

որ նա աշխատել է ջանասիրաբար և իր հարևանին պահպանել է 

հոգատարությամբ»։ Իսկ Քեյնսը նկատել է, թե տարօրինակ չպետք է 

թվա, որ հարկումը կարող է դառնալ այնքան նշանակալից, որ եթե 

սպասենք որոշ ժամանակ, հարկերի պակասեցումը կարող է ավելի 

մեծ հնարավորություն տա բյուջեի հավասարակշռման համար, քան 

դրանց ավելացումը։ (История экономических учений, под ред. 

В.Автономова и др.,М., 2003, с. 56)։ 

Գրեթե նույն ոգով Ա.Լաֆֆերը գտնում է, թե կառավարության 

ձգտումը գանձարանը հարստացնելու հարկերի ավելացման միջոցով 

կարող է բերել հակառակ արդյունքի։ Եվ եթե հարկադրույքների 

կրճատումը կարող է հանգեցնել պետության եկամուտների կրճատ-

մանը, ապա դա կունենա կարճաժամկետ բնույթ։ Սակայն, երկարա-

ժամկետ կտրվածքով ցածր հարկադրույքները կապահովեն խնայո-

ղությունների, ինվեստիցիաների և զբաղվածության աճ։ Արտա-

դրության աճի հետ կմեծանա հարկավորման դաշտը, իսկ դրա հետ 

էլ կաճեն եկամուտներն ու պետական բյուջեի մուտքերը։ Այսինքն, 

ըստ «Լաֆֆերի էֆեկտի», գոյություն ունի մի ինչ-որ օպտիմալ, բայց 

ոչ մաքսիմալ հարկադրույք։ Վերջինից գերազանցումը խթանում է 

արտադրության անկումը և, որպես հետևանք, կրճատում հարկային 
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մուտքերը։ Ընդհակառակը, հարկադրույքների կրճատումը մինչև 

օպտիմալ մակարդակը տանում է արտադրության աճին, հետևապես 

նաև բյուջետային դեֆիցիտի վերացմանը։ 25 տոկոս և 75 տոկոս 

դրույքաչափերի պայմաններում բյուջեի եկամուտները կարող են հա-

վասար լինել։ 

«Լաֆֆերի էֆեկտը» միանշանակ չի ընդունվում տնտեսագետ-

ների շրջանում։ Ջոն Գելբրեյթը գտնում է, թե առաջարկի տեսու-

թյունը ավելի քան անցողիկ բնույթ ունի, որը «մոնետարիզմի հետ 

միասին պետք է ժխտվի փորձով և առողջ բանականությամբ» 

(Титова Н.Е., նշվ. աշխ., էջ 118)։ Տնտեսագետների մի այլ մասի 

կարծիքով, Լաֆֆերի փաստարկները այնքան էլ հիմնավոր չեն ներ-

կայանում։ Նախ, աշխատանքի շուկան այդքան էլ էլաստիկ չէ, 

որպեսզի առաջ բերի գործարար ակտիվության նշանակալից աճ։ 

Ավելին՝ հասարակական տարբեր շերտերի վերաբերյալ փորձարա-

րական հետազոտությունները ցույց են տվել դրանց ոչ միանշանակ 

ռեակցիան հարկային դրույքաչափերի կրճատման նկատմամբ, մաս-

նավորապես, եթե մի մասի մոտ նկատվում է գործարար ակտի-

վության աճ և ավելի շատ աշխատելու ցանկություն, ապա մյուսները՝ 

հատկապես ունևոր խավը, գերադասում է ավելի շատ ազատ ժամա-

նակը իր հաճույքների համար։ Ի վերջո, ինչպես արդեն նկատել ենք, 

հարկադրույքների կրճատումը կարող է տանել ամբողջական 

առաջարկի մեծացմանը միայն երկարաժամկետ կտրվածքով, իսկ մինչ 

այդ բյուջեի մուտքերը կպակասեն։ Մի այլ հանգամանք ևս. հարկային 

դրույքաչափերի կրճատումն անմիջապես չի հանգեցնի ամբողջական 

առաջարկի աճին, մինչդեռ կաճի ամբողջական պահանջարկը, և եթե 

տնտեսությունը գտնվում է ամբողջական առաջարկի կորի միջանկյալ 

կամ ուղղահայաց հատվածներում, ապա, կապված գների ընդհա-

նուր մակարդակի աճի հետ, ինֆլյացիան կդառնա անխուսափելի։ 

Գիտության մեջ շատ հաճախ առաջադրվող կոնցեպցիաները 

միշտ էլ ունեցել են ինչպես կողմ, այնպես էլ դեմ փաստարկներ։ 

«Լաֆֆերի էֆեկտը» բացառություն չէ։ Իրողություն է, որ հարկա-

դրույքների օպտիմալ մակարդակը կարող է երաշխիք հանդիսանալ 

պետական բյուջեի եկամուտների բարձր մակարդակի համար։ 

Ամբողջ հարցը նրանում է, թե տնտեսության այս կամ այն վիճակի և 

տվյալ ժամանակի համար որ կետը համարել լավագույնը։ Սա արդեն 

կանխադրույթ է։ 
244.

 Л.М.Куликов, Экономическая теория, М., 2004, с. 268. 
245.

 ՀՀ սոց. Տնտ. ..., հ. 2, էջ 234 
246.

 Янош Корнаи, Путь к свободной экономике, М., 1990, с. 77. 
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247.
 «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական արդի 

հիմնախնդիրները» (գիտական հոդվածների ժողովածու-2), Ե., 2004, 

էջ 13։ 
248.

 Նույն տեղում, էջ 15։ 
249.

 Նույն տեղում, էջ 16։ 
250.

 Նույն տեղում, էջ 24։ 
251.

 Նույն տեղում։ 
252.

 Նույն տեղում, էջ 17-25 (Այդ մասին տե՛ս նաև՝ նույն տեղում, 

Արամ Ասատրյան, Արմեն Սիմոնյան Հարկային համակարգերի գնա-

հատման բնութագրերը, էջ 379-387, նույն տեղում, Արամ Ասատրյան 

Հարկային համակարգում վարչարարության դերի գնահատումը)։ 
253.

 Янош Корнаи, նշվ. աշխ., էջ 77. 
254.

 Տե՛ս Основы налогового права (Под ред. С.Г.Пепеляева, М., 

1995» с. 184)։  
255.

 Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли, М., 

2000,с. 124. 
256.

 Վ.Հարությունյան, Դ.Հարությունյան, Տ.Հարությունյան, Հար-

կեր և հարկագանձում, Եր., 2010, էջ 148։ 
257.

 Նույն տեղում, էջ 148-154։ 
258.

 Նույն տեղում, էջ 366-371։ 
259.

 Նույն տեղում, էջ 371-415։ Այս իմաստով միակողմանի 

պետք է դիտել 1990-ական թվականներին հանրապետության 

ֆինանսական համակարգի ղեկավար այրերից մեկի՝ Է.Սանդոյանի 

այն ընդհանրացումը թե՝ «Եթե հարցնեն՝ անցած 22 տարիների 

ընթացքում տնտեսական քաղաքականության մեջ ամենամեծ բաց-

թողումը ո՞րն է եղել, հատկապես՝ վերջին հետճգնաժամային տարի-

ներին, պետք է ասեմ, որ մենք ձևավորել ենք մի համակարգ, որն 

ունի մի նպատակ՝ ցանկացած գնով ապահովել բյուջեի եկամուտները։ 

Սահմանում ենք պլան։ Տարեկան բյուջեն հաստատվում է անհիմն, 

բյուջեի եկամուտների մասը երբեք չի քննարկվում, միայն ծախսերն 

են քննարկվում։ Եկամուտները համարում են իբրև կայացած, ինչ 

կհրամցնի կառավարությունը՝ դա էլ սկսում են բաժանել։ Հաշվար-

կում են՝ ՀՆԱ-ն աճեց այսքան տոկոսով, ուրեմն այսքան տոկոսով էլ 

պետք է աճեն հարկերը։ Այս ֆիսկալ գաղափարախոսության ներսում 

կա մի գաղափարախոսություն՝ հարկատուն մեր ազգի թշնամին է, 

հարստացող մարդը խիստ բացասական երևույթ է, պետք է թույլ 

չտալ։ ՊԵԿ գործունեության արդյունքում այդպես է ստացվում։ Եվ 

հարկայինի առջև դրվում է դեստրուկտիվ խնդիր՝ կլպել ու բերել 

բյուջե։ Մինչդեռ նորմալ զարգացող երկրներում հարկային համա-
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կարգի նպատակն է՝ խթանել տնտեսության զարգացումը, խթանել 

բիզնեսի և բնակչության եկամուտների աճը» (տե՛ս օրաթերթ «168 

ժամ», թիվ 93, 2013)։  

Հարցը ես դիտում եմ այլ տեսանկյունից։ Այն, որ հարկային 

համակարգը կոչված է խթանելու տնտեսական աճը, տնտեսագիտու-

թյան հայտնի ճշմարտություններից է։ Իսկ, եթե հանրապետության 

կացությունը չի հանդիսանում «նորմալ զարգացող»։ Այստեղ արդեն 

տնտեսական միջավայրի գործակիցները ոչ պակաս չափով են պայ-

մանավորում հարկային համակարգի ֆունկցիաները, երբ, իմ կար-

ծիքով, հարկային համակարգ-տնտեսական աճ կախվածությունը 

պայմանավորող գործակիցները դառնում են նույնարժեք։ Հանրապե-

տության «տնտեսական միջավայրը (իր լայն իմաստով) չի ապահո-

վում անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսներ համազգային խնդիրնե-

րին որոշակի լուծումներ տալու համար, իսկ դա կարող է արվել աչ 

այլ ձևով, քան հարկային համակարգը բյուջեին ծառայեցնելու միջո-

ցով։ Ինչպես վկայում է պատմության փորձը, հաճախ դա այդպես էլ 

եղել է։ Հայտնի է, որ, երբ Լյուդովիկոս XVI-ի հպատակներից մեկը 

բացականչում է, թե «Ես չեմ կարող ապրել այսպիսի հարկերի պայ-

մաններում», թագավորը պատասխանում է. «Իսկ դա բոլորովին էլ 

պարտադիր չէ» (տե՛ս Е.А., Кислева, Макроэкономика, М., 2006, с. 238)։ 
260.

 Леонид Абалкин, Отложенные перемены или потерянный 

год, М., 1997, с. 8-9. 
261.

 Физика экономики, Иркутск, 1990, с.4. 
262.

 Селигмен Б., նշվ. աշխ., էջ 297։ 
263.

 Тотомианц В., Теория, история и практика потребительской 

кооперации, М., 1918, с. 344-345. 
264.

 Տե՛ս Вопросы экономики, 1993, №11. 
265.

 Котанян М.Х., Научно-техническая революция и экономи-

ческая теория, Е., 1988, с. 76. 
266.

 Այդ մասին տե՛ս, Леонид Абалкин, նշվ. աշխ., էջ 7-13։ 
267.

 Տե՛ս Գ.Կիրակոսյան, Անցումային տնտեսության վերափո-

խումները, Ե., 2002, էջ 38։ 
268.

 «Մշակ», 1879, №177։ 
269.

  «Մշակ», 1879, №179։ 
270.

 Вопросы экономики, 1998, №9, с. 151. 
271.

 «Новый мир», 1987, №3, с. 218-219. 
272.

 «Литературная газета», 14 сентября, 1988, №37. 
273.

 Вопросы экономики, 1992, №1, с. 115. 
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274.
 Տե՛ս Блауг М., Экономическая мысль в ретроспективе, М., 

1994, с.XIX. 
275.

 Արդեն, 1980-ական թվականների կեսերից ԽՍՀՄ կենտրո-

նական մամուլում տպագրվում էին հոդվածներ, որոնցում անհամա-

ձայնություն էին արտահայտվում մարքսիստական դոկտրինայի 

դրույթների հետ։ Իսկ բուհերում քաղաքատնտեսության, հատկա-

պես սոցիալիզմի բաժնի դասավանդումը դժվարացել էր։ Առարկայի 

ծրագիրը հիմնավոր վերանայման կարիք ուներ։ Սակայն շարու-

նակվում էր վերուստ տրված միասնական ծրագրերով դասավան-

դումը։ Այդ ժամանակ «Էկոնոմիկա» ամսագրի գլխավոր խմբագիրն 

էր Ռաֆայել Շախկուլյանը, որը տնտեսագետների մեջ քիչ ինտե-

լեկտուալներից մեկն էր, և շատ բարեհաճ վերաբերմունք ուներ իմ 

նկատմամբ։ Ասում էր. «Գրում ես հյութեղ հայերենով և պատրաստ 

եմ տպագրել քո բոլոր հոդվածները»։  

Բացակայում էին նոր ուսումնական ձեռնարկները։ Հրապա-

րակի վրա էր 1964թ. ռուսերեն լեզվով լույս տեսած Պ.Սամուելսոնի 

«Экономика» ներածական դասընթացը, այն էլ գիտական գրադա-

րանների համար։ 

Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի քաղաքատնտեսության 

ամբիոնը, որի վարիչն էի, նախաձեռնեց նոր ծրագրի ստեղծումը, որը 

հաստատվեց ամբիոնի նիստում և հրապարակվեց «Էկոնոմիկա» 

ամսագրի 1990թ. նոյեմբեր ամսվա համարում հետևյալ ներածա-

կանով. «Տնտեսագիտության հիմունքները» առարկայի նոր ծրագիր 

(Հրավիրում ենք բանավեճի). «Քաղաքատնտեսության դասավան-

դումը ուսումնական հաստատություններում կանգնած է լուրջ դժվա-

րությունների առաջ։ Տնտեսական երևույթների, օրենքների և ընդ-

հանրացումների նախկին բանաձևումներն արդեն ժամանակավրեպ 

են։ Նորը դեռևս չի ձևավորվել։ Անհրաժեշտ են հիմնավոր փոփոխու-

թյուններ, որոնք հարցերի քննությունը կդնեն նոր հարթության վրա։ 

Այդ նպատակով ստորև տպագրում ենք Երևանի պոլիտեխնիկական 

ինստիտուտի քաղաքատնտեսության ամբիոնի կազմած «Տնտեսա-

գիտության հիմունքներ» (նոր անվանումը) առարկայի նորացված 

ծրագիրը, որը կարող է որոշակի հետաքրքրություն ներկայացնել։ 

Նախապես շնորհակալություն ենք հայտնում արժեքավոր դի-

տողությունների և առաջարկությունների համար»։ Որևէ արձագանք 

այդպես էլ չստացվեց։ Դեռ պիտի շարունակվեր արժեքի աշխա-

տանքային տեսության դասավանդումը։  

Ջ.Քեյնսը մի առիթով նկատել է, թե՝ «Դժվարությունը ոչ թե նոր 

գաղափարների յուրացումն է, այլ հնից հրաժարվելը»։ Ակամայից 
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հիշում եմ Ջևոնսին՝ մարժինալիզմի տեսության հիմնադիրներից 

մեկին, որի առաջադրած գաղափարների դժվար ընդունելության 

պատճառով ստիպված էր իր դասախոսությունները կարդալը ելա-

կետ ունենալով «արտադրության ծախքերի դասական տեսությունը»։  

Երբ ծրագիրը ներկայացրել էի Ռ.Շախկուլյանին, նա ասաց, թե 

ծրագիրը լավ է կազմված, բայց ով է կարդալու այդ ծրագրով։ 

Ոչ շատ ժամանակ անց՝ 1992-ից ամբիոնն անցավ արևմտյան 

բուհերում դասավանդվող տնտեսագիտության դասընթացին, իսկ 

ամբիոնի անդամներից շատերը կամովի հրաժարվեցին դասավան-

դելուց։ Գործում էր անցման շրջանին բնորոշ ինքնահրաժարումի հոգե-

բանությունը։ 
276.

 Селигмен Б. Основные течения современной экономичес-

кой мысли, М., 1968, с. 147. 
277.

 Տե՛ս «Правда», 27 февраля, 1989. 
278.

 «Միտք», 1990, № 1։ Ինչպես բոլոր գիտությունները, այնպես 

էլ տնտեսագիտությունն ունի իրեն բնորոշ մասնագիտական բա-

ռապաշարը, որը ձևավորվել է երկարատև որոնումների արդյունքում։ 

Հարկ է ընդունել, որ առանձին հասկացություններ ու կատեգորիա-

ներ կարող են չունենալ նաև դրանց հայկական համարժեքները։ 

Ժամանակը հաճախ որոշակի իմաստ է դնում այս կամ այն հասկա-

ցության մեջ, քան նրա զուտ բառակապակցային արտահայտու-

թյունն է։ Իսկ երբ անտեսվում է այս հանգամանքը փորձելով առանց 

վերապահությունների համընդհանուր ճանաչում գտած հասկացու-

թյունները հայկականացման փաստարկով փոխարինել նորերով, 

ապա հաճախ աղճատվում են տնտեսական երևույթները, այդպես էլ 

շրջանառության չարժանանալով հասարակության կողմից (անցած 

երկու տասնամյակները զերծ չէին նման փորձերից)։ Այս իմաստով 

Ա.Բայադյանի «Ֆինանսավիճակագրական բացատրական բառարանը» 

(Եր. 2008) կազմված է աննախապաշար ազատությամբ, սակայն 

առանց ծայրահեղությունների, ուղեցույց ունենալով հայ տնտեսագի-

տության բառապաշարը հարստացնելու արդի հասկացություններով։ 

Այն, իրավամբ անհրաժեշտ եմ դիտում տնտեսական սուբյեկտներին, 

ֆինանսական համակարգի տարբեր ոլորտների աշխատողներին 

օգտակար լինելու իր նպատակադրման մեջ և հավակնում է բառարան 

ձեռնարկին։ 
279.

 Սուվարյան Յու., Ռազմավարական կառավարում, Ե., 1996, 

էջ 142։ 
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 Самуэльсон П., Экономика, М., 1964, с. 31.  
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304.

 Տե՛ս «Комсомольская правда», 22 июня, 2000. Սակայն մի 

առանձին ուշադրության է արժանի նաև ռուսական պահվածքի մի 

այլ բնորոշ գիծ, որին մի տարողունակ բացատրություն է տրվում 

Կարեն Շահնազարովի «Քաղաք Զերո» ֆիլմում. «Հզոր, մեծ պետու-

թյունն այն իդեալն է, որի համար ռուս մարդը պատրաստ է 

տառապել, պատրաստ է հանդուրժել ցանկացած զրկանքներ, պատ-

րաստ է վերջապես զոհել իր կյանքը...։ Դա իր համար առավելագույն 
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նույնի՝ Հայ տնտեսագիտական մտքի քննական 
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են կատարվել գրականագիտական ու 

պատմագիտական ուսումնասիրություններում (տես՝ 

Ս.Սարինյանի «Հայ նոր գրականության պատմություն» 

բազմահատորյակի երրորդ (1964) և չորրորդ (1972) 

հատորների ներածությունները, Ս.Սարինյան, Հայ 

գաղափարաբանություն. Պատմաքննական տեսություն 

(Ե., 1988), Կ.Ա.Դանիելյան, Հայ գյուղագրությունը XIX 

դարում (Ե., 1973), Մ.Հ.Մխիթարյան, XIX դարի 

երկրորդ կեսի արևելահայ պարբերական մամուլի 

պատմությունից, (Ե., 1976), Լ.Գևորգյան, «Մուրճ» 

ամսագիրը (Ե., 1982), նույնի «Գրիգոր Արծրունին և 

նրա «Մշակը» (Ե., 1996) և այլն։  
14

  Արևմտյան զարգացած երկրները հարյուրամյակների 

ընթացքում անցել էին տնտեսաձևերի օրինաչափ ու 

բնական հաջորդափոխությանը՝ պայմանավորելով 

տնտեսագիտական մտքի էվոլյուցիան։ Այլ էր հայ 

իրականությունը։ «Եվ ահա այսպես,- նկատում է 

Պ.Պռոշյանը,- տասն և իններորդ դարի երկրորդ կի-

սաշրջանը մի ընդհանրական չտեսնված հեղափո-

խություն կատարեց ռուսահայոց կյանքի մեջ, մի վե-

րափոխական տակնուվրայնություն՝որ դժվար է 

աշխարհի ստեղծագործություններից մինչև օրս որևէ 

դար սորա մի հարյուրերորդական մասը կատարած 

լինի» (Պ.Պռոշյան, երկերի ժողովածու, հ.2, Ե., 1953, էջ 
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399)։ Ահա, թե ինչու հայ տեսաբանները փորձում էին 

համատեղել այն, ինչ զարգացած ազգերը յուրացրել և 

հաղթահարել են պատմական զարգացման 

երկարատև պրոցեսում, ըմբռնել հասարակական 

միտումները և այս առումով նրանց համար 

հակասական չէր թվում ինչպես նախորդ, այնպես էլ 

իրենց ժամանակի տնտեսագիտական ուսմունքների 

յուրացումն ու մեկ համակարգում դրանց 

համատեղումը։ Ուստի նրանց համար գոյություն չուներ 

բացարձակ տնտեսագիտական ուսմունք։ Դիմելով 

ամենատարբեր մտածողների, փորձ էր արվում սո-

ցիալական տարբեր ուսմունքներից վերցնել այն հնա-

րավոր օգտագործման տարրերը, որոնք հարմար էին 

գտնում Անդրկովկասի տնտեսական զարգացման 

կոնկրետ պայմանների համար ձև տալով մի ուրույն 

համապարփակ մտայնության։ Թերևս այդ էր 

պատճառը, որ հայ տնտեսագետների հայացքներում 

կարելի էր նկատել նույն հարցի վերաբերյալ 

իրարամերժ հետևությունների, տնտեսագիտական 

տարբեր ուղղությունների՝ իրար բացառող տեսական 

ընդհանրացումների։  

Իհարկե, դա հայ տնտեսագիտական միտքը չի 

զրկում ինքնուրույնությունից և սոցիալ-տնտեսական 

կյանքի վերլուծությունից։ Հայ հեղինակներն իրենց 

հրապարակախոսական ու տնտեսագիտական աշխա-

տություններում տվեցին երկրամասի հասարակական 

նոր հարաբերությունների տնտեսական կառուցվածքի 

ուրույն վերլուծությունը, եվրոպական երկրների ու Ռու-

սաստանի և հասարակական զարգացման տնտեսա-

գիտական մտքի փորձով լուսաբանելով Անդրկովկասի 

սոցիալ-տնտեսական փոխակերպության ընթացքը։  
15

  «Մշակ», 1872, № 1։ 
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16

  «Մշակ», 1877, № 62 
17

  «Մշակ», 1873, № 35։ 
18

  «Մշակ», 1876, № 27։ 
19

  Ա.Արասխանյանը 1889-ին հիմնում է «Մուրճ» ամսա-

գիրը, որն ուներ հանրագիտարանական տարողություն 

և ընդգծված տնտեսագիտական ուղղվածություն։ 

Հետազոտելով XIX դարի հայ հասարակական 

զարգացման օրինաչափությունները, Ա.Արասխանյանը 

բազմիցս անդրադարձել է եվրոպական և ռուսական 

տնտեսագիտական ուսմունքներին, արտահայտել իր 

վերաբերմունքը այդ ուսմունքների գիտական ու 

պատմական նշանակության մասին։ Ելնելով հայ 

իրականության պայմաններից, նա տնտեսագիտական 

այդ ուսմունքները ենթարկում էր քննական 

վերլուծության, մի կողմից դրանց փորձով 

հաստատելու սոցիալ-տնտեսական իր ծրագրերի 

ճշմարտացիությունը, մյուս կողմից հայ միտքը 

հաղորդակից դարձնելու տնտեսագիտական ուսմունք-

ների պատմությանն ու յուրաքանչյուրի գիտական նշա-

նակությանը։ Տնտեսական երևույթների ու 

պրոցեսների մեկնությունների ժամանակ Արաս-

խանյանն իր ուսումնասիրություններում դիմում էր և 

Ֆ.Քենեին ու Ա.Սմիթին, և Ռ.Մալթուսին ու 

Դ.Ռիկարդոյին, և Կ.Մարքսին և Գ.Շմոլերին և շատ 

ուրիշներին հայ տնտեսագիտական միտքը 

հարստացնելով մի շարք կատեգորիաների ու 

հասկացությունների (արժեք, փող, կապիտալ, հողային 

ռենտա, սեփականություն, աշխատանքի բաժանում և 

այլն) գիտական ըմբռնումներով։ 

«Մուրճում» տպագրված նրա բազմաթիվ 

հոդվածները ներկայացնում են Անդրկովկասի 

հասարակական նոր հարաբերությունների 
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տնտեսական կառուցվածքի վերլուծությունը, այդ 

տնտեսական փոխակերպության լուսաբանությունը։ 
20

  Մի այլ առիթով նա երկրամասի կապիտալիստական 

փոխակերպությունը դիտում է կյանքի պատմական 

թելադրանքը, ուստի հասարակական բոլոր ուժերն ու 

խավերը իրենց գործունեությամբ պետք է ուղղված 

լինեն այդ նպատակի իրագործմանը։ Երկրամասի 

հարստությունների օգտագործումը «կապիտալներ է 

պահանջում», իսկ այդ կենտրոնացված է հայ 

բուրժուական դասի ձեռքում, որին էլ վիճակված է 

տնտեսության մեջ առաջատարը լինելու հակառակ 

ազնվականության, որը փորձում է իր տնտեսական 

հեգեմոնիան պահպանել գյուղատնտեսության մեջ։ 

Տնտեսագետը բուրժուական դասի հետ էր կապում հա-

սարակության զարգացման հեռանկարը, իսկ ազնվա-

կանությունը որպես հետամնաց ուժ, որի սոցիալական 

գերիշխող դիրքը պետք է խորտակվի. «Մի բան, 

որպեսզի երկուստեք համակրություն գտնի, պետք է 

հանրօգուտ լինի, մի ուժ, որը կամենում է փոխարինել 

մի այլ ուժ, պետք է գեթ վերջինիս հավասար լինի, կամ 

ավելի լավ ասած, պետք է զորեղ ու ավելի կանոնավոր 

ու հուսալի զարգացման գրավականներ տա։ Այժմյան 

երրորդ դասակարգի (հայ բուրժուազիայի - Ռ.Ս.) տեղը 

կարելի է տալ միայն նման երրորդ դասակարգ 

զարգացնելով, թեկուզև դա լինի մի այլ ազգից, քան 

հայկականն է։ Ազնվականությունը զուտ 

ազնվականություն մնալով, այսինքն` երեսը դարձրած 

դեպի պատմական անցյալը և անցյալի 

հիշողությունները,֊ երբեք չի կարող ուրեմն հայ բուր-

ժուազիայի տեղը տալ։ «Մուրճ», 1890, №10, էջ 1471-

1472։ 
21

  «Մուրճ», 1897, № 11-12, էջ 1602։ 
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22

  «Մշակ», 1888, № 99։ 
23

  «Մուրճ», 1898, № 12, էջ 1790-1791։ 
24

  «Մուրճ», 1897, № 6, էջ 655։ 
25

  «Մշակ» 1886, № 64։ 
26

  «Մուրճ» 1897, № 11-12, էջ 1604։ 
27

  Նույն տեղում, էջ 1605։ 
28

  «Մուրճ», 1896, № 10-11, էջ 1808։ 
29

  «Մուրճ», 1895, № 2, էջ 715-716։ 
30

  «Մշակ», 1876, № 5։ 
31

  «Մշակ», 1881, № 172։ 
32

  «Արձագանք», 1882, № 24, էջ 381։ 
33

  «Մշակ», 1872, № 23։ 
34

  «Մշակ», 1887, № 2։ 
35

  «Մշակ», 1874, № 13։ 
36

  «Մշակ», 1874, № 4։ 
37

  «Մշակ», 1875, № 45։ 
38

  Ա.Արասխանյան, Ազգաբնակչությունը և ազգաբնակ-

չական շարժումները, Թիֆլիս, 1883, էջ 12, Նույն պա-

հանջն էին շեշտում նաև «Մուրճի» այլ տեսաբաններ, 

տե՛ս, «Մուրճ», 1893, №1, էջ 108-109, №7-8, էջ 1170, 

№2-3, էջ 325։ 
39

  «Մշակ», 1890, № 1։ 
40

  «Մշակ», 1898, № 33։ 
41

  «Մշակ», 1899, № 4։ 
42

  «Արձագանք» 1883, № 11, էջ 157։ 
43

  Նույն տեղում, № 1, էջ 17։ 
44

  Менделеев Д.И., соч. т.XIX, М.-Л., 1950, с. 925-926.  
45

  Гулишамбаров Ст., Россия в мировом хозяйстве, СПб., 

1903, с 3-4։ 
46

  ՀՀ ՊԿՊԱ, ֆ.39, ց.1, գ.7, թ.2 (նկատենք, որ հայ 

տնտեսագետը Դ.Մենդելեևի, Վ.Կովալևսկու, Ի.Յան-

ժուլի և այլ նշանավոր գիտնականների հետ 
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մասնակցել է տարիֆների մշակման 

աշխատանքներին)։ 
47

  Ա.Արասխանյանի սույն հոդվածը հայտնաբերվել է մեր 

կողմից Թիֆլիսի պատմության թանգարանի արխի-

վում։ Հոդվածի շարվածքը պահվում է 480 ֆոնդի 1195 

համարի տակ։ 
48

  Նույն տեղում։ 
49

  Նույն տեղում։ 
50

  Նույն տեղում։ 
51

  «Մշակ», 1878, № 176։ 
52

  «Մուրճ», 1889, № 9, էջ 1295։ 
53

  Ազատամտական մտայնությունը նույնատիպ միջոցա-

ռումներ էր առաջադրում նաև բանվորական հարցի 

լուծման համար։ Անդրադառնալով սոցիալական հա-

կասությունների հարցին Ա.Արասխանյանը նշում է, որ 

այն յուրովի էին լուծում տնտեսական «ազատ դպրոցի» 

ներկայացուցիչները։ Ելնելով անհատականության 

սկզբունքից և ժխտելով ամեն մի օրենսդրական 

միջամտություն, նրանց թվում էր, թե եկել է «բանական 

թագավորության» ժամանակաշրջանը և, իբր, 

տնտեսական կյանքում կատարյալ ազատությունը 

ինքնաբերաբար կլուծի դասակարգային, տնտեսական 

ու սոցիալական հակասությունները։ Եթե տնտեսական 

առաջադիմության հարցում «տնտեսական 

լիբերալիզմի կարապետներ» Քենեն, Տյուրգոն, Սմիթն 

ու Ռիկարդոն չսխալվեցին, ապա սոցիալական հարցի 

լուծման իմաստով նույնը չի կարելի ասել։ Գուցե և՝ այդ 

է պատճառը, որ այդ վարդագույն երազները մի մեծ 

մասով այդպես էլ երազներ մնացին» («Մուրճ», 1897, 

№ 10, էջ 1410)։ Լինելով համոզված էվոլյուցիոնիստ, 

նա աստիճանական բարեփոխումները (թե 

ինքնօգնության և թե օրենսդրական միջոցներով) 
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համարում էր բանվորական հարցի լուծման 

ամենառացիոնալ ուղին։ Այս իմաստով նա դրվատում է 

պատմական դպրոցի տնտեսագետներին, որոնք երկրի 

ներքին կյանքը կարգավորելու հարցերում պե-

տությանը վերապահում էին լայն ֆունկցիաներ ակն-

կալելով հասարակական կյանքում իրագործելու «սո-

ցիալական արդարության» և «սոցիալական հարմո-

նիայի» սկզբունքները։ 
54

  «Մուրճ», 1890, № 11, էջ 1499։ 
55

  «Մուրճ», 1889, № 9, էջ 1287։ 
56

  «Մշակ», 1872, № 43։ 
57

  «Մուրճ», 1889, № 11, էջ 1673։ 
58

  «Մուրճ», 1889, № 10, էջ 1507։ 
59

  «Մուրճ», 1892, № 11, էջ 1559։ 
60

  «Մուրճ», 1890, № 6, էջ 788-789։ 
61

  Նույն տեղում, էջ 795։ 
62

  Տես «Մեղու Հայաստանի», 1863, № 28, 1882, №78, 

75։ 
63

  Խ.Գ.Գուլանյան, Ուրվագծեր հայ տնտեսագիտական 

մտքի պատմության, Ե., 1959, էջ 387։ 
64

  «Մշակ», 1873, № 35։ 
65

  «Մշակ», 1881, № 100։ 
66

  Սերգեյ Սարինյան, Հայ գաղափարաբանություն. Պատ-

մաքննական տեսություն, Ե.,1998, էջ 44։ 
67

  Սերգեյ Սարինյան, Մուրացան, Ե., 2004, էջ 197։ 
68

  Հայ նոր գրականության պատմություն, հ.4, Ե., 1972, 

էջ 19։ 
69

  «Մուրճ», 1889, № 4, էջ 561։ 
70

  «Նոր-դար», 1892, № 209։ 
71

  «Նոր-դար», 1884, № 12։ 
72

  «Նոր-դար», 1887, № 52։ 
73

  «Նոր-դար», 1898, № 210։ 
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74

  «Նոր-դար», 1884, № 52։ 
75

  «Նոր-դար», 1889, № 198։ 
76

  Նույն տեղում։ 
77

  Ադոնց Մ.Հ., Նշվ. աշխ., էջ 321։ 
78

  «Նոր-դար», 1885, № 45։ 
79

  «Նոր-դար», 1892, № 189։ 
80

  «Նոր-դար», 1885, № 45։ 
81

  «Նոր-դար», 1886, № 120։ 
82

  «Մեղու Հայաստանի», 1882, № 21։ 
83

  «Մեղու Հայաստանի», 1882, № 48։ 
84

  «Նոր-դար», 1889, № 48։ 
85

  «Նոր-դար», 1886, № 125։ 
86

  «Նոր-դար», 1893, № 127։ 
87

  Նույն տեղում։ 
88

  «Նոր-դար», 1889, № 106։ 
89

  «Նոր-դար», 1889, № 54։ 
90

  «Նոր-դար», 1890, № 135։ 
91

  «Նոր-դար», 1894, № 162։ 
92

  «Մեղու Հայաստանի», 1882, № 78։ 
93

  Նույն տեղում, № 75։ 
94

  Նույն տեղում, 1882, №91։ Հետաքրքրական դիտողու-

թյուններ կան Ս.Սապահ-Գյուլյանի «Ընկերական 

խնդիրը և գործադուլը Արևմտյան Եվրոպայում» («Նոր-

դար», 1895, №148, 152, 155, 158), 

«Տնտեսագիտական դպրոցներ» («Նոր-դար», 1898, 

№172), և այլ ուսումնասիրություններում։ 
95

  Մ.Հ.Մխիթարյան, XIX դարի երկրորդ կեսի արևելահայ 

պարբերական մամուլի պատմությունից, Ե., 1976, էջ 

28։ 
96

  «Արձագանք», 1893, № 6։ 
97

  «Արձագանք», 1887, № 27, 1882, № 16։ 
98

  «Արձագանք», 1897, № 84։ 
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99

  Այդ հոսանքի սոցիալ-տնտեսական նախադրյալների ու 

բովանդակության մասին տես՝ Մ.Ն.ներսիսյան, Նա-

րոդնիկական խմբակներն Անդրկովկասում, Ե., 1940, 

Վ.Ռշտունի, Հայ հասարակական հոսանքների պատ-

մությունից, Ե., 1956, Ս.Դանիելյան, Ազարիա Ադելյան, 

Ե., 1964, Հ.Խ.Բարսեղյան, Մարքսիզմի տարածումը 

Հայաստանում, գիրք 1, Ե., 1967, Կ.Ա.Դանիելյան, Հայ 

գյուղագրությունը XIX դարում, Ե., 1973, Ա.Տերտերյան, 

Նկատողություններ մեր գյուղագիրների մասին, «Պե-

տական համալսարանի գիտական տեղեկագիր», 1927, 

№2-3, Ա.Գ.Հովհաննիսյան, 80-ական թվականների 

առաջին կեսի արևելահայ ազգային նարոդնիկական 

խմբակները, Բանբեր Հայաստանի արխիվների, 1968, 

№2, Ա.Գ.Հովհաննիսյան, Արևելահայ լիբերալիզմի և 

նարոդնիկության ներհակությունները 90-ական 

թվականների սկզբներին, Բանբեր Հայաստանի 

արխիվների, 1969, №2։ 
100

  «Գործ», 1882, № 1, էջ 3, 12-13։ 
101

  Նույն տեղում, էջ 5։ 
102

  «Մշակ»,, 1879, №191, 1882, №159, 177, 204, 1886, 

№57։ 
103

  «Մշակ», 1886, № 57։ 
104

  «Մշակ», 1881, № 153, 157։ 
105

  Տե՛ս» Ա.Թոխմախյան, Հայրենիքի պահանջներ և հայ 

գյուղացին, Թիֆլիս, 1881, նույնի Մասիս լեռների 

հարավային ստորոտները, Թիֆլիս, 1882։ 
106

  «Մշակ», 1882, № 205։ 
107

  «Նոր-դար», 1894, № 197, 1894, № 203։ 
108

  Տե՛ս, Заваров С., Опыт исследования сельского 

хозяйства хлебородного района Эриванской губерни и 

Карсской области, Тифлис, 1897. 
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109

  Егизаров С. А., Исследования по истории учреждений 

в Закавказье, ч. II, Городские цехи, Казань, 1891, с. I. 
110

  Егизаров С. А., Исследования по истории учреждений 

в Закавказье, ч. I, Сельская община, Казань, 1889. 
111

  Егизаров С. А., ч. II, с. 255. 
112

  Տե՛ս, Սերգեյ Սարինյան, Հայ գաղափարաբանություն. 

պատմաքննական տեսություն, Ե., 1998, էջ 67։ 
113

  Тотомианц В., Основы кооперации, Берлин, 1923, с. 

53, Վ.Տոտոմյանցի մասին հանգամանորեն տե՛ս, 

Ռ.Սարինյանի XX դարի սկզբի հայ տնտեսագիտական 

մտքի ուղեգծերում, Ե., 1989, նույնի Հայ տնտեսական 

փիլիսոփայություն, Ե., 2001, Ս.Մամիկոնյան Վահան 

Տոտոմյանցի տնտեսագիտական հայացքները, Ե., 

2001։ 
114

  Тотомианц В., Примирение труда с капиталом, Берлин, 

1923, с. 60. 
115

  Բացի նշված աշխատություններից ուշադրության 

արժանի են Потребительные общества на Западе, 

СПб, 1901, Формы рабочего движения, 1906, 

Сельскохозяйственная кооперация. Очерки с 

приложением устава, СПб, 1908, Апостолы 

кооперации Г.Шульпе-Делич и Ф.Райфайзен, М., 1914 

և այլն։ 
116

  Եթե «История экономических и социальных учений» 

աշխատությունը տնտեսագիտական ուսմունքների 

առաջին ձեռնարկն էր, ապա XIX դարի կեսերից սկսած 

լույս են տեսել քաղաքատնտեսության մի շարք ձեռ-

նարկներ, Նիկողայոս Զորաեան, Քաղաքական տնտե-

սության վրա տեղեկություններ (Կոստանդնուպոլիս, 

1849), Ռ.Յ.Պէրպէրեան, Համառոտ քաղաքատնտեսու-

թիուն (Կ.Պոլիս, 1883), Կ.Ս.Ություճյան, 

Սկզբնատարերք քաղաքական տնտեսության 
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(Կ.Պոլիս, 1890), Մ.Քեշիշյան, Քաղաքական 

տնտեսագիտություն (Կ.Պոլիս, 1904), 

Մ.Հովհաննիսյան, Սկզբունք քաղաքական տնտեսու-

թեան, 1911։ Ինչպես ասում է Ա.Արասխանյանը 1880-

ական թվականներին Թիֆլիսում կարդացած իր 

դասախոսությունների մասին, դրանք «Ճաշակ էին 

պատվաստում մեր հասարակության մեջ քաղաքա-

տնտեսության գիտությունը ուսումնասիրելու, հասա-

րակաց երևույթները դիտելու, հասարակաց և տնտե-

սական հարցերը գիտական հետազոտություններից 

տված հիմունքների տեսակետից ճանաչելու, պարզելու 

համար» (Տե՛ս, Ազգաբնակչությունը և հասարակու-

թյունը, Թիֆլիս, 1884, էջ 1)։ Նկատենք, որ այդ 

դասախոսություններից տպագրվել և մեզ են հասել 

երկուսը՝ «Ազգաբնակչությունը և ազգաբնակչական 

շարժումները» (1883) և «Հողի արդյունաբերությունը և 

հասարակությունը» (1884), որոնք, ինչպես վկայում են 

«Արձագանքում» տպագրված յոթ 

դասախոսությունների ծրագրերը, տնտեսագիտական 

մտքի պատմության սոսկ մեկնություններ չէ, այլ 

մերկանտիլիզմի, ֆիզիոկրատների, դասական 

տնտեսագիտության, պատմական դպրոցի և այլևայլ 
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  Ընդհանրապես, տնտեսական կյանքի կանոնավոր ըն-

թացքը մեծապես կախված է անհատների պահվածքի 

սուբյեկտիվ մոտիվներից։ Իսկ այս հարցում հարկերի 

մակարդակը երկակի ազդեցություն է ունենում այդ 

պահվածքի վրա։ Տնտեսական ակտիվությունը և հար-

կային համակարգը գտնվում են ուղղակի կապի մեջ։ 

Բարձր դրույքաչափերը խոչընդոտում են տնտեսական 

ակտիվությանը։ Ինչպես ասում է Ա.Լաֆֆերը, մարդիկ 

աշխատում են ոչ թե հարկեր վճարելու համար։ Այս-

տեղից էլ խնայողությունների վերաբերյալ առաջարկի 

տեսության ներկայացուցիչների տեսակետների տար-

բերությունը քեյնսականներից։ Հայտնի է, որ վերջին-

ներս խնայողության աճը դիտում էին որպես էֆեկտիվ 

պահանջարկը կրճատող գործոն։ Առաջարկի տեսու-

թյունը իբրև ելակետ ունի հակառակ մոտեցումը, որ 

ընդհակառակը խնայողության ազդեցությունը տնտե-

սական գործընթացների վրա դրական է, որքանով 

խնայողությունները դառնում են ինվեստիցիաների 

աղբյուր։ 

Պրոգրեսիվ հարկումը ինչպես առանձին անհատ-

ներից, այնպես էլ կորպորացիաներից պակասեցնում է 

խնայողությունները, հետևապես, նաև բացասաբար 

անդրադառնում գործարար ակտիվության վրա։ 

Ուստի տնտեսական աճի կայունությունը կարելի է 

ապահովել հարկերի կրճատման և պրոգրեսիվ հար-

կադրույքների իջեցման միջոցով։ Դա մի սկզբունք է, 

որը բխում և համապատասխանում է համընդհանուր 

բարեկեցության սկզբունքին, քանի որ, ինչպես 
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եզրակացնում է Ջ.Վաննիսկին, յուրաքանչյուրի 

աշխատելու միակ նպատակն է «մաքսիմալացնելու իր 

բարեկեցությունը»։ Նույն փաստարկը բերվում է նաև 

կապված ինֆլյացիայի հետ, ընդհանրություններ 

գծելով մոնետարիստների հետ, որոնք ինֆլյացիան 

կապում են քեյնսականության և արհմիությունների 

գործունեության հետ, աշխատավարձը պահելով 

բարձր մակարդակի վրա (Տե՛ս, Титова Н.Е., История 

экономических учений, М., 1997, с. 119)։ 

Հարկերի իջեցման առաջարկի տեսությունը, կար-

ծես, խտացված է «Լաֆֆերի էֆեկտում» կամ, ինչպես 

հաճախ ընդունված է անվանել Լաֆֆերի կորում, որը 

ցույց է տալիս հարկային դրույքաչափերի և պետական 

բյուջե հարկային մուտքերի միջև կապը։ Հարցադրումը 

ինքնին նոր չէ։ Հայտնի է անգլիացի գրող Ջոնաթան 

Սվիֆտի, այսպես կոչված, «հարկային բազմապատկ-

ման» աղյուսակը։ Դեռևս 1728 թվականին նա զգու-

շացնում էր, որ հարկերի բարձրացման ժամանակ 

երկու անգամ երկուսը դեռևս չի նշանակում, թե 

հավասար է չորսի, միանգամայն հավանական է, որ 

հավասար լինի մեկի (Курс экономической теории, под 

ред. Чепурина М., Киселева Е.А., 2002, Киров, с. 

474)։ Այդ հակադարձ կապը շեշտվել է բազմաթիվ 

տնտեսագետների կողմից։ Ջոն Ստյուարտ Միլը 

«Քաղաքատնտեսության հիմունքները» աշխատութ-

յան մեջ նկատում է թե «մեծ եկամուտներից վերցնել 

մեծ տոկոսի հարկ, փոքրից փոքր, նշանակում է հարկ 

վերցնել աշխատասիրությունից և խնայողությունից, 

նշանակում է մարդու վրա տուգանք դնել այն բանի 

համար, որ նա աշխատել է ջանասիրաբար և իր 

հարևանին պահպանել է հոգատարությամբ»։ Իսկ 

Քեյնսը նկատել է, թե տարօրինակ չպետք է թվա, որ 
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հարկումը կարող է դառնալ այնքան նշանակալից, որ 

եթե սպասենք որոշ ժամանակ, հարկերի պակասե-

ցումը կարող է ավելի մեծ հնարավորություն տա բյու-

ջեի հավասարակշռման համար, քան դրանց ավելա-

ցումը։ (История экономических учений, под ред. 

В.Автономова и др.,М., 2003, с. 56)։ 

Գրեթե նույն ոգով Ա.Լաֆֆերը գտնում է, թե կառա-

վարության ձգտումը գանձարանը հարստացնելու 

հարկերի ավելացման միջոցով կարող է բերել 

հակառակ արդյունքի։ Եվ եթե հարկադրույքների 

կրճատումը կարող է հանգեցնել պետության 

եկամուտների կրճատմանը, ապա դա կունենա 

կարճաժամկետ բնույթ։ Սակայն, երկարաժամկետ 

կտրվածքով ցածր հարկադրույքները կապահովեն 

խնայողությունների, ինվեստիցիաների և 

զբաղվածության աճ։ Արտադրության աճի հետ 

կմեծանա հարկավորման դաշտը, իսկ դրա հետ էլ 

կաճեն եկամուտներն ու պետական բյուջեի մուտքերը։ 

Այսինքն, ըստ «Լաֆֆերի էֆեկտի», գոյություն ունի մի 

ինչ - որ օպտիմալ, բայց ոչ մաքսիմալ հարկադրույք։ 

Վերջինից գերազանցումը խթանում է արտադրության 

անկումը և, որպես հետևանք, կրճատում հարկային 

մուտքերը։ Ընդհակառակը, հարկադրույքների 

կրճատումը մինչև օպտիմալ մակարդակը տանում է 

արտադրության աճին, հետևապես նաև բյուջետային 

դեֆիցիտի վերացմանը։ 25 տոկոս և 75 տոկոս 

դրույքաչափերի պայմաններում բյուջեի եկամուտները 

կարող են հավասար լինել։ 

«Լաֆֆերի էֆեկտը» միանշանակ չի ընդունվում 

տնտեսագետների շրջանում։ Ջոն Գելբրեյթը գտնում է, 

թե առաջարկի տեսությունը ավելի քան անցողիկ 

բնույթ ունի, որը «մոնետարիզմի հետ միասին պետք է 
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ժխտվի փորձով և առողջ բանականությամբ» (Титова 

Н.Е., նշվ. աշխ., էջ 118)։ Տնտեսագետների մի այլ մասի 

կարծիքով, Լաֆֆերի փաստարկները այնքան էլ 

հիմնավոր չեն ներկայանում։ Նախ, աշխատանքի շու-

կան այդքան էլ էլաստիկ չէ, որպեսզի առաջ բերի 

գործարար ակտիվության նշանակալից աճ։ Ավելին՝ 

հասարակական տարբեր շերտերի վերաբերյալ փոր-

ձարարական հետազոտությունները ցույց են տվել 

դրանց ոչ միանշանակ ռեակցիան հարկային դրույքա-

չափերի կրճատման նկատմամբ, մասնավորապես, եթե 

մի մասի մոտ նկատվում է գործարար ակտիվության 

աճ և ավելի շատ աշխատելու ցանկություն, ապա 

մյուսները՝ հատկապես ունևոր խավը, գերադասում է 

ավելի շատ ազատ ժամանակը իր հաճույքների 

համար։ Ի վերջո, ինչպես արդեն նկատել ենք, 

հարկադրույքների կրճատումը կարող է տանել 

ամբողջական առաջարկի մեծացմանը միայն երկարա-

ժամկետ կտրվածքով, իսկ մինչ այդ բյուջեի մուտքերը 

կպակասեն։ Մի այլ հանգամանք ևս. հարկային 

դրույքաչափերի կրճատումն անմիջապես չի հանգեցնի 

ամբողջական առաջարկի աճին, մինչդեռ կաճի 

ամբողջական պահանջարկը, և եթե տնտեսությունը 

գտնվում է ամբողջական առաջարկի կորի միջանկյալ 

կամ ուղղահայաց հատվածներում, ապա կապված 

գների ընդհանուր մակարդակի աճի հետ ինֆլյացիան 

կդառնա անխուսափելի։ 

Գիտության մեջ շատ հաճախ առաջադրվող 

կոնցեպցիաները միշտ էլ ունեցել են ինչպես կողմ, 

այնպես էլ դեմ փաստարկներ։ «Լաֆֆերի էֆեկտը» 

բացառություն չէ։ Իրողություն է, որ հարկադրույքների 

օպտիմալ մակարդակը կարող է երաշխիք 

հանդիսանալ պետական բյուջեի եկամուտների բարձր 
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մակարդակի համար։ Ամբողջ հարցը նրանում է, թե 

տնտեսության այս կամ այն վիճակի և տվյալ 

ժամանակի համար որ կետը համարել լավագույնը։ Սա 

արդեն կանխադրույթ է։ 
244

  Л.М.Куликов, Экономическая теория, М., 2004, с. 268. 
245

  ՀՀ սոց. Տնտ. ..., հ. 2, էջ 234 
246

  Янош Корнаи, Путь к свободной экономике, М., 1990, 

с. 77. 
247

  Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական 

արդի հիմնախնդիրները (գիտական հոդվածների 

ժողովածու-2), Ե., 2004, էջ 13։ 
248

  Նույն տեղում, էջ 15։ 
249

  Նույն տեղում, էջ 16։ 
250

  Նույն տեղում, էջ 24։ 
251

  Նույն տեղում։ 
252

  Նույն տեղում, էջ 17-25 (Այդ մասին տե՛ս, նաև՝ նույն 

տեղում, Արամ Ասատրյան, Արմեն Սիմոնյան «Հար-

կային համակարգերի գնահատման բնութագրերը», էջ 

379-387, նույն տեղում, Արամ Ասատրյան «Հարկային 

համակարգում վարչարարության դերի 

գնահատումը»)։ 
253

  Янош Корнаи, նշվ. աշխ., էջ 77. 
254

  Տե՛ս, Основы налогового права (Под ред. С.Г.Пепе-

ляева, М., 1995» с. 184)։  
255

  Майбурд Е.М. Введение в историю экономической 

мысли, М., 2000,с. 124. 
256

  Վ.Հարությունյան, Դ.Հարությունյան, Տ.Հարությունյան, 

Հարկեր և հարկագանձում, Եր., 2010, էջ 148։ 
257

  Նույն տեղում, էջ 148-154։ 
258

  Նույն տեղում, էջ 366-371։ 
259

  Նույն տեղում, էջ 371-415 Այս իմաստով միակողմանի 

պետք է դիտել 1990-ական թվականներին հանրապե-
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տության ֆինանսական համակարգի ղեկավար 

այրերից մեկի՝ Է.Սանդոյանի այն ընդհանրացումը թե՝ 

«Եթե հարցնեն՝ անցած 22 տարիների ընթացքում 

տնտեսական քաղաքականության մեջ ամենամեծ 

բացթողումը ո՞րն է եղել, հատկապես՝ վերջին հետ-

ճգնաժամային տարիներին, պետք է ասեմ, որ մենք 

ձևավորել ենք մի համակարգ, որն ունի մի նպատակ՝ 

ցանկացած գնով ապահովել բյուջեի եկամուտները։ 

Սահմանում ենք պլան։ Տարեկան բյուջեն 

հաստատվում է անհիմն, բյուջեի եկամուտների մասը 

երբեք չի քննարկվում, միայն ծախսերն են 

քննարկվում։ Եկամուտները համարում են իբրև 

կայացած, ինչ կհրամցնի կառավարությունը՝ դա էլ 

սկսում են բաժանել։ Հաշվարկում են՝ ՀՆԱ-ն աճեց 

այսքան տոկոսով, ուրեմն այսքան տոկոսով էլ պետք է 

աճեն հարկերը։ Այս ֆիսկալ գաղափարախոսության 

ներսում կա մի գաղափարախոսություն՝ հարկատուն 

մեր ազգի թշնամին է, հարստացող մարդը խիստ 

բացասական երևույթ է, պետք է թույլ չտալ։ Պեկ 

գործունեության արդյունքում այդպես է ստացվում։ Եվ 

հարկայինի առջև դրվում է դեստրուկտիվ խնդիր՝ 

կլպել ու բերել բյուջե։ Մինչդեռ նորմալ զարգացող 

երկրներում հարկային համակարգի նպատակն է՝ 

խթանել տնտեսության զարգացումը, խթանել բիզնեսի 

և բնակչության եկամուտների աճը» (տե՛ս, Օրաթերթ 

«168 ժամ», թիվ 93, 2013)։  

Հարցը ես դիտում եմ այլ տեսանկյունից։ Այն, որ 

հարկային համակարգը կոչված է խթանելու տնտե-

սական աճը, տնտեսագիտության հայտնի ճշմարտու-

թյուններից է։ Իսկ, եթե հանրապետության 

կացությունը չի հանդիսանում «նորմալ զարգացող»։ 

Այստեղ արդեն տնտեսական միջավայրի 
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գործակիցները ոչ պակաս չափով են պայմանավորում 

հարկային համակարգի ֆունկցիաները, երբ, իմ 

կարծիքով, հարկային համակարգ-տնտեսական աճ 

կախվածությունը պայմանավորող գործակիցները 

դառնում են նույնարժեք։ Հանրապետության 

«տնտեսական միջավայրը (իր լայն իմաստով) չի 

ապահովում անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսներ 

համազգային խնդիրներին որոշակի լուծումներ տալու 

համար, իսկ դա կարող է արվել աչ այլ ձևով, քան հար-

կային համակարգը բյուջեին ծառայեցնելու միջոցով։ 

Ինչպես վկայում է պատմության փորձը, հաճախ դա 

այդպես էլ եղել է։ Հայտնի է, որ, երբ Լյուդովիկոս XVI –

ի հպատակներից մեկը բացականչում է, թե «Ես չեմ 

կարող ապրել այսպիսի հարկերի պայմաններում», 

թագավորը պատասխանում է. «Իսկ դա բոլորովին էլ 

պարտադիր չէ» (Տե՛ս, Е.А., Кислева, Макроэкономика, 

М., 2006, с. 238)։ 
260

  Леонид Абалкин, Отложенные перемены или 

потерянный год, М., 1997, с. 8-9. 
261

  Физика экономики, Иркутск, 1990, с.4. 
262

  Селигмен Б., նշվ. աշխ., էջ 297։ 
263

  Тотомианц В., Теория, история и практика 

потребительской кооперации, М., 1918, с. 344-345. 
264

  Տե՛ս, Вопросы экономики, 1993, №11. 
265

  Котанян М.Х., Научно-техническая революция и 

экономическая теория, Е., 1988, с. 76. 
266

  Այդ մասին տե՛ս, Леонид Абалкин, նշվ. աշխ., էջ 7-13։ 
267

  Տե՛ս, Գ.Կիրակոսյան, Անցումային տնտեսության 

վերափոխումները, Ե., 2002, էջ 38։ 
268

  «Մշակ», 1879, №177։ 
269

  «Մշակ», 1879, №179։ 
270

  Вопросы экономики, 1998, №9, с. 151. 
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271

  «Новый мир», 1987, №3, с. 218-219. 
272

  «Литературная газета», 14 сентября, 1988, №37. 
273

  Вопросы экономики, 1992, №1, с. 115. 
274

  Տե՛ս, Блауг М., Экономическая мысль в 

ретроспективе, М., 1994, с.XIX. 
275

  Արդեն, 1980-ական թվականների կեսերից ԽՍՀՄ 

կենտրոնական մամուլում տպագրվում էին 

հոդվածներ, որոնցում անհամաձայնություն էին 

արտահայտվում մարքսիստական դոկտրինայի 

դրույթների հետ։ Իսկ բուհ-երում 

քաղաքատնտեսության, հատկապես սոցիալիզմի 

բաժնի դասավանդումը դժվարացել էր։ Առարկայի 

ծրագիրը հիմնավոր վերանայման կարիք ուներ։ 

Սակայն շարունակվում էր վերուստ տրված միաս-

նական ծրագրերով դասավանդումը։ Այդ ժամանակ 

«Էկոնոմիկա» ամսագրի գլխավոր խմբագիրն էր Ռա-

ֆայել Շախկուլյանը, որը տնտեսագետների մեջ քիչ 

ինտելեկտուալներից մեկն էր, և շատ բարեհաճ վերա-

բերմունք ուներ իմ նկատմամբ։ Ասում էր. – գրում ես 

հյութեղ հայերենով և պատրաստ եմ տպագրել քո 

բոլոր հոդվածները։  

Բացակայում էին նոր ուսումնական ձեռնարկները։ 

Հրապարակի վրա էր 1964թ. ռուսերեն լեզվով լույս 

տեսած Պ.Սամուելսոնի «Экономика» ներածական 

դասընթացը, այն էլ գիտական գրադարանների 

համար։ 

Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի 

քաղաքատնտեսության ամբիոնը, որի վարիչն էի, 

նախաձեռնեց նոր ծրագրի ստեղծումը, որը 

հաստատվեց ամբիոնի նիստում և հրապարակվեց 

«Էկոնոմիկա» ամսագրի 1990թ. նոյեմբեր ամսվա 

համարում հետևյալ ներածականով. 
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«Տնտեսագիտության հիմունքները» առարկայի նոր 

ծրագիր (Հրավիրում ենք բանավեճի). «Քաղա-

քատնտեսության դասավանդումը ուսումնական հաս-

տատություններում կանգնած է լուրջ դժվարություննե-

րի առաջ։ Տնտեսական երևույթների, օրենքների և 

ընդհանրացումների նախկին բանաձևումներն արդեն 

ժամանակավրեպ են։ Նորը դեռևս չի ձևավորվել։ Ան-

հրաժեշտ են հիմնավոր փոփոխություններ, որոնք 

հարցերի քննությունը կդնեն նոր հարթության վրա։ 

Այդ նպատակով ստորև տպագրում ենք Երևանի Պոլի-

տեխնիկական ինստիտուտի քաղաքատնտեսության 

ամբիոնի կազմած «Տնտեսագիտության հիմունքներ» 

(նոր անվանումը) առարկայի նորացված ծրագիրը, որը 

կարող է որոշակի հետաքրքրություն ներկայացնել։ 

Նախապես շնորհակալություն ենք հայտնում 

արժեքավոր դիտողությունների և 

առաջարկությունների համար»։ Որևէ արձագանք 

այդպես էլ չստացվեց։ Դեռ պիտի շարունակվեր 

արժեքի աշխատանքային տեսության դասավանդումը։  

Ջ.Քեյնսը մի առիթով նկատել է, թե «դժվարությունը 

ոչ թե նոր գաղափարների յուրացումն է, այլ հնից հրա-

ժարվելը»։ Ակամայից հիշում եմ Ջևոնսին՝ մարժինա-

լիզմի տեսության հիմնադիրներից մեկին, որի առա-

ջադրած գաղափարների դժվար ընդունելության 

պատճառով ստիպված էր իր դասախոսությունները 

կարդալ ելակետ ունենալով «արտադրության 

ծախքերի դասական տեսությունը»։  

Երբ ծրագիրը ներկայացրել էի Ռ.Շախկուլյանին, նա 

ասաց, թե ծրագիրը լավ է կազմված, բայց ով է 

կարդալու այդ ծրագրով։ 

Ոչ շատ ժամանակ անց՝ 1992-ից ամբիոնն անցավ 

արևմտյան բուհ-երում դասավանդվող 
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տնտեսագիտության դասընթացին, իսկ ամբիոնի 

անդամներից շատերը կամովի հրաժարվեցին 

դասավանդելուց։ Գործում էր անցման շրջանին բնորոշ 

ինքնահրաժարումի հոգեբանությունը։ 
276

  Селигмен Б. Основные течения современной экономи-

ческой мысли, М., 1968, с. 147. 
277

  Տե՛ս, «Правда», 27 февраля, 1989. 
278

  «Միտք», 1990, № 1։ Ինչպես բոլոր գիտությունները, 

այնպես էլ տնտեսագիտությունն ունի իրեն բնորոշ 

մասնագիտական բառապաշարը, որը ձևավորվել է 

երկարատև որոնումների արդյունքում։ Հարկ է 

ընդունել, որ առանձին հասկացություններ ու կատե-

գորիաներ կարող են չունենալ նաև դրանց հայկական 

համարժեքները։ Ժամանակը հաճախ որոշակի իմաստ 

է դնում այս կամ այն հասկացության մեջ, քան նրա 

զուտ բառակապակցային արտահայտությունն է։ Իսկ 

երբ անտեսվում է այս հանգամանքը փորձելով առանց 

վերապահությունների համընդհանուր ճանաչում 

գտած հասկացությունները հայկականացման 

փաստարկով փոխարինել նորերով, ապա հաճախ 

աղճատվում են տնտեսական երևույթները, այդպես էլ 

շրջանառության չարժանանալով հասարակության 

կողմից (անցած երկու տասնամյակները զերծ չէին 

նման փորձերից)։ Այս, իմաստով Ա.Բայադյանի 

«Ֆինանսավիճակագրական բացատրական 

բառարանը» (Եր. 2008) բառարանը կազմված է 

աննախապաշար ազատությամբ, սակայն առանց ծայ-

րահեղությունների, ուղեցույց ունենալով հայ տնտե-

սագիտության բառապաշարը հարստացնելու արդի 

հասկացություններով։ Այն, իրավամբ անհրաժեշտ եմ 

դիտում տնտեսական սուբյեկտներին, ֆինանսական 

համակարգի տարբեր ոլորտների աշխատողներին 
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օգտակար լինելու իր նպատակադրման մեջ և 

հավակնում է բառարան ձեռնարկին։ 
279

  Սուվարյան Յու., Ռազմավարական կառավարում, Ե., 

1996, էջ 142։ 
280

  Տե՛ս, Յու.Ալավերդյան, Ի.Ավետիսյան, Ա.Մկրտչյան, 

Լ.Գևորգյան, «Հայաստանի Հանրապետության 

ֆինանսավարկային համակարգը», Ե., 1996։ 
281

  Քոթանյան Մ., Շուկայական էկոնոմիկա, Ե., 1998։ 
282

  Տե՛ս, ՀՀ տնտեսության և ձեռնարկատիրության զար-

գացման արդի խնդիրները (Ազգային Ժողովի նյութեր), 

Ե., 1998։ 
283

  Маршалл А., Принципы политической экономики» т. 1, 

М., 1983, с. 49. 
284

  «Эко», 1989, №1, էջ 21։ 
285

  «Новый мир», 1990, №5, с. 193. 
286

  «Комсомольская правда», 22 мая, 1998. 
287

  Веблен Т., Теория праздного класса, М., 1984, с. 202. 
288

  Նույն տեղում, էջ 200։ 
289

  Селигмен Б., նշվ. աշխ., էջ 61։ 
290

  «Новый мир», 1997, №3, с. 135. 
291

  Տե՛ս, «Общество и экономика», 1999, №6. 
292

  Տե՛ս, «Շուկայական տնտեսության անցման արդի 

հիմնախնդիրները Հայաստանում», Ե., 1997, էջ 139-

144։ 
293

  Хайск Ф.А. Погубная самонадеянность, М., 1992, с, 

248-249, 255. 
294

  «Вопросы экономики», 1991, №5. 
295

  Տե՛ս, Железнов В., Очерки политической экономики, 

М., 1906, с. 60. 
296

  Самуэльсон П., Экономика, М., 1964, с. 31.  
297

  Տե՛ս, Տնտեսական վերափոխումները անցումային 

շրջանում. Տեսություն և արդյունքներ, Ե., 1999, էջ 54։ 
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298

  Նույն տեղում, էջ 57։ 
299

  Նույն տեղում, էջ 59։ 
300

  Տե՛ս, МЭ и МО, 1993, №1, с. 42. 
301

  Տե՛ս, «Литературная газета», №19-20, 2000. 
302

  «Новый мир», 1999, №2, с. 147. 
303

  «Литературная газета», №19-20, 2000. 
304

  Տե՛ս, «Комсомольская правда», 22 июня, 2000. 

Սակայն մի առանձին ուշադրության է արժանի նաև 

ռուսական պահվածքի մի այլ բնորոշ գիծ, որին մի 

տարողունակ բացատրություն է տրվում Կարեն 

Շահնազարովի «Քաղաք Զերո» ֆիլմում. «Հզոր, մեծ 

պետությունն այն իդեալն է, որի համար ռուս մարդը 

պատրաստ է տառապել, պատրաստ է հանդուրժել 

ցանկացած զրկանքներ, պատրաստ է վերջապես 

զոհել իր կյանքը...։ Դա իր համար առավելագույն 

օգուտ կորզելու պրագմատիկ եվրոպական ձգտումը չէ, 

դա ռուսական ոգու գաղափարն է, որը ենթարկում և 

իր մեջ ձուլում է իր մեջ ձեր, իմ անհատականությունը, 

բայց և ձեր և իմ փոխարեն... տալիս է մի մեծ 

օրգանիզմի մասնակցի զգացողություն, տալիս է ոգու 

զգացողություն, տալիս է ուժի և անմահության 

զգացողություն» (Տե՛ս, «Литературная газета», №14, 

9-14 апреля 2014г.)։ 
305

  Конотопов М.В., Сметанин С.И., История экономики, 

М., 2000, с. 17. 
306

  Эдгар Фор, Опала Тюрго 12 мая 1776г., М., 1979, с. 

427-428. 
307

  «Новый мир», 2000, №5, с. 163. 
308

  «Вопросы экономики», 2000, №7, с. 5. 
309

  «Новый мир», 2000, №5, с. 140. 
310

  Տե՛ս, «Вопросы экономики», 1998, №9. 
311

  «Новый мир», 1979, №9, с. 126. 
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312

  XIX-XX դարասկզբի բուրժուական սոցիոլոգիայի 

պատմություն, Ե., 1986, էջ 337։ 
313

  Տե՛ս, Селигмен Б., նշվ. աշխ., էջ 27։ 
314

  Նույն տեղում, էջ 302։ 
315

  Титова Н.Е., История экономических учений, М., 

1997, с. 240-241  
316

  Заславская Т.И., Рывкина Р.В., Социология 

экономической жизни, Новосибирск, 1991, с.121. 
317

  «Вопросы экономики», 2000, №7. с.142. 
318

  Նույնը, №6. с.126-127. 
319

  Նույն տեղում, էջ 129։  
320

  «Вопросы экономики», 2000, №8. с.31. 
321

  Նույն տեղում, էջ 15-30, 38-44, 45-53։ 
322

  «Литературная газета», 2000, №41. 
323

  Տե՛ս, Кварченко А.И., История менеджмента, М., 

2000, с. 150-151. 
324

  Джексон Грейсон младший, Карла О'Делл, 

Американский менеджмент на пороге XXI века, М., 

1991.  
325

  Майбурд Е.М. Введение в историю экономической 

мысли, М., 2000,с. 493. 
326

  Բանբեր Երևանի պետական տնտեսագիտական ինս-

տիտուտի, Ե., 2005, №1, էջ 4-5։ 
327

  Дж.М.Кейнс, Общая теория занятности, проценты и 

денег, М., 1978, с. 91. 
328

  Բանբեր Երևանի պետական տնտեսագիտական 

ինստիտուտի, Ե., 2005, №1, էջ 7-8։ 
329

  Տե՛ս, Э.Жамс, История экономической мысли XX века, 

М., 1959, с. 281. 
330

  Նույն տեղում, էջ 275։ 
331

  Բանբեր Երևանի պետական տնտեսագիտական 

ինստիտուտի, Ե., 2005, №1, էջ 11։ 
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332

  Ս.Հ.Ավետիսյան, Մաթեմատիկան և իրականությունը, 

Ե., 1966, էջ 191։ 
333

  Բանբեր Երևանի պետական տնտեսագիտական ինս-

տիտուտի, Ե., 2004, №2, էջ 4։ 
334

  «Вопросы экономики», 1997, №3. с.6. 
335

  Բանբեր Երևանի պետական տնտեսագիտական 

ինստիտուտի, Ե., 2004, №2, էջ 13։ 
336

  Տե՛ս, «Вопросы экономики», 1997, №12. с.121, 122. 
337

  «Բանբեր Երևանի պետական տնտեսագիտական 

համալսարանի», Ե., 20140, №3, էջ 15։ 
338

  Զուգահեռի կարգով նկատենք, որ հայտնի տնտեսա-

գետ Բախշի Իշխանյանը անցյալ դարասկզբին 

հասարակական կյանքի ճանաչողության հարցերում իր 

ընդգրկումների և վերլուծական չափանիշներով 

առանձնահատուկ տեղ է հատկացնում հոգեբանական 

ուղղությանը, որը երևույթների պատմական բացատ-

րության ու զարգացման օրինաչափությունների հիմ-

քում դնում է անհատի ու կոլեկտիվի հոգեբանական 

գործակիցներն իրենց փոխազդեցությունների մեջ։ 

Նրա կարծիքով, դա առավել ստույգ է արտահայտում 

ընդհանուր էվոլյուցիան, քանի որ «անհատական և 

հասարակական հոգեբանությունների ընդհարումներն 

ու հաշտությունները կազմում են հասարակական 

կյանքի զարգացման ուղին» (տե՛ս Բ.Իշխանյան, Ի՞նչ է 

հասարակությունը, Թիֆլիս, 1910, էջ 43)։ Ինքնին 

հասկանալի է, որ հասարակական զարգացման արժե-

քայնության առումով չափանիշ է ընդունվում հոգեբա-

նական հատկանիշը, որը կարիք ունի մշտնջենական 

կատարելագործման։ Հոգեբանական ուղղությունն ունե-

ցել է ամենատարբեր կոնցեպցիաներ։ Ըստ էության 

Բ.Իշխանյանի հայեցությունը սինթեզում էր և՛ 

Ն.Միխայլովսկու անհատի, իբրև «ամբողջի 
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անբաժանելիության», և՛ աշխատանքի բաժանման 

վերաբերյալ մտայնությունը, և՛ գերմանական փիլիսո-

փա, էքսպերիմենտալ հոգեբանության հիմնադիր-

ներից մեկի՝ Վ.Վունդտի հոգեֆիզիկական զուգահե-

ռականության դիտողությունները, Ն.Կարեևի ու Մ.Կո-

վալևսկու «գիտակցականի ու անգիտակցականի ընդ-

հարումների»՝ իբրև առաջադիմության պայմանի մտո-

րումները և այլն։ 
339

  «Вопросы экономики, 2003, №1, с. 16 
340

  Вопросы экономики, 2007, №12, с. 32 
341

  Հայտնի ֆիզիկոս Նիլս Բորի «լրացուցչության» հիմնա-

դրույթը գործում է նաև տնտեսագիտության մեջ։ 

Բ.Կուզնեցովը անդրադառնալով տեսական ֆիզիկայի 

միտումներից բխող երկարաժամկետ տնտեսական 

կանխատեսումների և գիտական առաջընթացի հեռա-

նկարների հետ կապին, նկատում է. «Տնտեսագիտու-

թյան տեսությանը (այդ պատճառով նաև տնտեսական 

պրակտիկային) մեծ վնաս է հասցվել 30-ական թվա-

կանների սկզբին ի հայտ եկած միտումը յուրաքանչյուր 

տեսատնտեսագիտական հետազոտություններից գործ-

նական եզրակացությունների սխոլաստիկայում սպառ-

նալիքի ձևով մեղադրելու պահանջը։ Ֆիզիկայում՝ 

նման պահանջներ երբեմն հնչում էին, բայց դրանց, 
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մատիկ սկզբունքները մշակվում էին, և հենց դրա 

շնորհիվ, մասնավորապես ֆիզիկան, պարտական է 

իր պրակտիկ կիրառությունների մասշտաբներով։ 

Ֆիզիկան դեռևս XVIIIդ. իր հայտնագործությունների 

բերած օգուտի հարցին, պատասխանել է Ֆրանկլինի 

պատասխան հարցով «Իսկ ինչպիսի՞ն է լինելու 

նորածին մարդու օգուտը»։ Տնտեսական գիտությունը 
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