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2014թ. առաջին ութ ամիսների ամփոփ մակրոտնտեսական ցուցանիշները, որտեղ նախորդ շրջանի
համեմատ աճ նկատվել է միայն առևտրաշրջանառությունում (5,7%), սպասարկումների ծավալում
(առանց առևտրի, 6,2%) և գյուղատնտեսությունում (4,9%), առայժմ ապագա զարգացման համար
լավատեսություն չեն ներշնչում։ 2014-ը հազիվ թե դառնար որակական սոցիալ-տնտեսական
փոփոխությունների տարի։
Բրիտանական Legatum Institute-ը հրապարակել է աշխարհի երկրների 2013թ. վարկանիշը՝
«Բարգավաճման ինդեքսի» (The Legatum Prosperity Index) հիման վրա հաշվարկված։ Հայաստանն այդ
վարկանիշում զբաղեցնում է 95-րդ տեղը 142 երկրների շարքում, նրա տնտեսական ցուցանիշը
չափազանց ցածր է (116-րդ տեղ)։ Տնտեսական զարգացման նման ցածր մակարդակը Հայաստանը
դնում էչկայացած շուկայական տնտեսություն ունեցող երկրների շարքում։
Մենք ավելի ցածր ենք իջել «երրորդ աշխարհին» բնորոշ բնութագրեր ունեցող երկրների միջինացված
մակարդակից, որոնցում խիստ արտահայտված է անձնական եկամուտների մակարդակների
բևեռացումը։ Բնակչության մեկ շնչի հաշվով անվանական ՀՆԱ-ն Հայաստանում 2013թ. ըստ ԱՄՀ
ցուցակի կազմել է $3,176.0 (Ռուսաստան՝ $14,973.0, Ղազախստան՝ $13,048.0)։ Սոցիալ-տնտեսական
տխուր իրավիճակով պայմանավորված, երբ քաղաքացիների մեծամասնությունը գտնվում է
աղքատության շեմից անդին, և պահպանվում են արտագաղթի բարձր տեմպերը, ուղղակի
ներդրումները տնտեսությունում նվազում են. 2012թ. համեմատ ներդրումները 2013թ. նվազել են 35%ով։ Մարդիկ հոգնել են աղքատությունից և անարդարությունից։
Բարեփոխումներ. Ամենաբարեկեցիկ երկրներն անբարեկեցիկներից տարբերվում են
բացառապես տնտեսության կառավարման արդյունավետությամբ, ինչի համար հանրապետությունը
մեծ գին է վճարում։
Շուկայական բարեփոխումների քաղաքականության և աճի մոդելի ընտրության ու ձևավորման
խնդիրը բավական բարդ է։ Այս տեսակետից ընթացիկ գլխավոր փաստաթուղթը Հայաստանի նոր
կառավարության ծրագիրն է, որտեղ ներկայացված են կառավարության՝ առաջիկա երեք տարիներին
երկրի զարգացման վերաբերյալ մոտեցումները։
Կառավարությունը պատրաստ է աջակցել յուրաքանչյուր գործարարի, խթանել ցանկացած
նորամուծություն, բայց անել դա բաց, թափանցիկ և հրապարակային. այն, ինչ ակնհայտորեն
պակասում էր վերջին տարիներին։ Խոշոր գործարարները պետք է աշխատեն հարկային դաշտում,
իսկ փոքր և միջին բիզնեսի սուբյեկտները չեն դիտարկվելու որպես հարկատուներ։
Կառավարության ծրագրում ուշադրությունը սևեռվում է հասարակություն-իշխանություն
փոխհարաբերությունների վրա։ Նման հարցադրման հրատապությունը պայմանավորվում է նրանով,
որ նոր հայեցակարգերը դանդաղ են գործնական կիրառություն գտնում, և տիպիկ սխալները
ռեֆորմից ռեֆորմ շարունակում են կրկնվել։ Սոցիալական գործընթացների բնական զարգացման
պարագայում երկու ուժերից յուրաքանչյուրը՝ թե՛ իշխանությունը, թե՛ հասարակությունը, պետք է
ինքնուրույն դերակատարություն ունենան ազգային ուղու ձևավորման հարցում։ Ասել է
թե՝ անթույլատրելի է իշխանության և հասարակության փոխհարաբերությունները կառուցել

հակամարտածին հիմքի վրա։
Հայաստանի անկախացումից հետո անցած գրեթե 23 տարիներն ավելի քան բավական են՝
բարեփոխումների շրջանի միջանկյալ արդյունքներն ամփոփելու համար։ Ցավոք, այս ամբողջ
բավական երկարատև ժամանակային կտրվածքում երկրում այդպես էլ չի առաջացել որակյալ,

արդյո
ունավետ նա
ախագիծ ստ
տեղծելու քաղաքական կամք։
կ
Իրակ
կան բարեփո
ոխումների փ
փոխարեն մենք
մ
ունեն
նք դրանց նմ
մանակում։
Ի՞նչ կ
կարելի է առ
ռաջարկել։

նգտոնյան կո
ոնսենսուսի»» ֆինանսակ
Առաջ
աջին հերթին՝ հարկավոր
ր է հրաժարվ
վել «Վաշինգ
կան,
տնտե
եսական ար
րմատական (շոկային) ո
ու դոգմատի
իկ դրույթներ
րից։ Երկրոր
րդ՝ հարկավո
որ է լրջորեն
ն
զբաղ
ղվել ինստիտ
տուտների կ
կատարելագգործմամբ, ին
նչը երկրի զարգացման
զ
հիմնարար
ր գործոն է
հանդ
դիսանում։ Երրորդ
Ե
՝ հար
րկավոր է լիո
ովին վերան
նայել լիբերա
ալ մեյնսթրի
իմի դոգման դրամական
ն
զանգ
գվածի քանա
ակական սա
ահմանափակ
կման մասին
ն։ Դրա կատ
տարումը երկ
կրի տնտեսո
ությանը զրկ
կում
է վար
րկի ներքին աղբյուրներ
րից։ Չորրորդ
դ՝ հարկավո
որ է լիովին վ
վերանայել ««կոշտ
տնտե
տեսության» քքաղաքական
նության մա
ասին լիբերա
ալ մեյնսթրիմ
մը։ Այս պար
րզունակ միջջոցը չի
ապա
աքինում տնտ
տեսությունն
ն ու սակավա
արդյունավե
ետ է ճգնաժա
ամային երև
ևույթների դե
եմ պայքարո
ում։
Այն ա
անխուսափե
ելիորեն հան
նգեցնում է հարստությա
հ
ան գերկուտակման մի բբուռ փոքրա
ամասնությա
ան
ձեռքո
ում, մեծամա
ասնության անվերապա
ա
ահ աղքատա
ացման։ Բյուջջետային քա
աղաքականո
ության մեջ
հարկ
կավոր է ներ
րառել իրակա
ան հատված
ծի տնտեսոււթյան վրա ա
ազդեցությա
ան գործիքնե
եր։ Հինգերոր
րդ՝
հարկ
կավոր է իրա
ապես զբաղվ
վել այնպիսի
ի գործնակա
ան միջավայրի ստեղծմա
ամբ, որը որակապես
կփոխ
խի մրցակցա
ային կողմնո
որոշումըէ ա
այն ավելի ար
րդյունավետ
տ դարձնելոււ նպատակո
ով։ Վեցերորդ
րդ՝
հարկ
կ է վերական
նգնել պետա
ական տնտե
եսական պլա
անավորման
ն համակարգ
գը և գործադ
դրել
ռազմ
մավարական
ն պլանավորման և ԳՏԱ
Ա (գիտատեխ
խնիկական առաջընթա
աց) խթանմա
ան
մեխա
անիզմները, որոնք կօգն
նեն բիզնեսին ճիշտ ընտ
տրել զարգաց
ցման հեռան
նկարային ո
ուղղությունն
ները։
Աճի նոր
ն մոդելը. Անկախացո
ումից հետո Հայաստան
նի համար մշտապես հր
րատապ է հա
ամարվել աճ
ճի
մոդելլի և զարգացցման ուղու ընտրությա
ան խնդիրը։
վ տնտեսութ
Անդր
րադառնալով
թյան այն մո
ոդելի հիմնա
ական բնույթ
թին, որն ստե
եղծվել է արդ
դի
Հայա
աստանում, ցավով
ց
պետք
ք է նշենք, որ
ր այն հիմնվ
ված է ոչ այն
նքան արտա
ադրության աճի,
ա
որքան
սպառ
ռումը խթան
նելու վրա, ինչն
ի
առաջ է բերել բազմ
մաթիվ բացա
ասական հետևանքներ (Աղյուսակ 1).

Աղյո
ուսակ 1

Հայա
աստանի տնտ
տեսական ա
աճի հիմքում
մ պետք է ըն
նկած լինեն ա
արդյունաբե
երությունը և միջազգայի
ին
շուկա
աներում մրցցունակ ծառ
ռայույթուննե
երի ոլորտը, գիտելիքահ
հեն տնտեսո
ության վրա
ա հիմնված
երկա
արաժամկետ
տ ռազմավար
րությունը, և որ գլխավո
որն է՝ պետք
ք է մեծ լինի «գիտելիքնե
երի
տնտե
տեսության» բբաժինը։ Արդ
դյունաբերա
ական քաղաք
քականությա
ան հիմքում պետք է ընկ
կած լինեն
երկրո
ում արտադ
դրված բարձ
ձրորակ և բա
արձրտեխնոլլոգիական արտադրան
ա
քն ու սպաս
սարկումներ
րը,
որոնցց հիմքում պետք
պ
է լինի մարդկային
ն կապիտալլը։
Կարճ
ճաժամկետ հեռանկարո
ում անհրաժ
ժեշտ է տնտ
տեսական աճ
ճի հայեցակարգից անցո
ում կատար
րել
տնտե
եսական զա
արգացման հ
հայեցակարգ
գին. տնտեսական աճի ա
մը դեռևս բա
ավարար չէ
ապահովում
մրցոււնակ տնտեսություն ուն
նենալու հա
ամար։

Մրցա
ակցային քա
աղաքականո
ությունը. Հա
այաստանի տ
տնտեսական
ն զարգացմա
ան գլխավոր
ր և,
իրը»մրցակցցության արդ
թերևս, «ամենացցավոտ խնդի
դարացի և ի
իրավահավա
ասար պայմա
անների
ղծումն է, քա
անի որ հենց նման միջա
ավայրն է հան
նդիսանում տնտեսակա
ան զարգացմ
ման շարժիչչ
ստեղ
ուժը։ Այս խնդիրը
ը գերակա ո
ուղղություն է մնում կառ
ռավարությա
ան համար։ Ըստ էությա
ան,
ավարության
ն աշխատան
ի է կայացածծ համարել, ե
եթե լուծվի տ
տնտեսական
կառա
նքը կարելի
մրցա
ակցության արդար
ա
միջա
ավայրի ձևա
ավորման խն
նդիրը։
Անգա
ամ զգալի տր
րանսֆերտն
ների և ներդր
րումների առկայության
ա
ն պարագայում երկրի տ
տնտեսական
ն
աճն աննշան
ա
վեր
րելքից հետո
ո կարգելակ
կվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ չե
են հանվի մր
րցակցությա
ան
արգե
ելքները։
Չափա
ազանց փոք
քր շուկա ուն
նեցող Հայաս
ստանի համ
մար ներքին մրցակցութ
թյան բարձրա
ացման և,
համա
ապատասխա
անաբար՝ եր
րկրի մրցուն
նակության ապահովմա
ա
ան սոցիալական ու տնտ
տեսական հի
իմքի
ստեղ
ղծման խնդի
իրը վճռակա
ան նշանակո
ություն ունի նրա տնտես
սական դինա
ամիզմի ապ
պահովման
համա
ար։
Արդյո
ունաբերա-ն
նորարարակ
կան քաղաք
քականությո
ունը. Արդյոււնաբերությո
ունը Հայաստ
տանում պետ
տք է
դառն
նա ողջ երկր
րի դինամիկ զարգացում
մն ապահով
վող տնտեսա
ական սեկտո
որներից ամենակարևոր
րը։
Արդյո
ունաբերութ
թյունը հանր
րապետությո
ունում միշտ
տ էլ կարևոր դեր է խաղա
ացել, բայց դրա
դ
զարգ
գացումը հատկապես ակ
կտուալ է դա
արձել վերջի
ին տարիներ
րին։ Արդյուն
նաբերությու
ունը ոչ միայն
ն

տնտե
տեսության կա
կառույց է, այլ
յլ նաև գիտա
ակցության։ Ա
Արարող մա
արդը և վաճա
առող մարդը
ը տարբեր
մենթ
թալություննե
ներ են, բնակա
կանաբար՝ նե
ներկայացվա
ած տարբեր հ
հասարակոււթյուններում
ւմ և նրանց
ապա
ահովող ինստ
տիտուտներ
րում։
2013թ
թ. Հայաստա
անում նկատ
տվել է արդյո
ունաբերակա
ան արտադր
րության զար
րգացման դր
րական
դինա
ամիկա. արտ
տադրության
ն աճը կազմե
ել է 6.8% 20112թ. համեմա
ատ, վերամշշակող
արդյո
ունաբերութ
թյունում նկա
ատվել է արտ
տադրությա
ան աճ 7.7%-ո
ով, հանքարդյունահանմ
ման մեջ՝ 8.11%ով, էլլեկտրաէներ
րգիայի մատ
տակարարմա
ան ոլորտոււմ աճը կազմ
մել է 2.6%։ Բ
Բայց այդ զարգացումը
վերջի
ին տասնամ
մյակում փոփ
փոխական դինամիկա
դ
է ցուցաբերե
ել, ինչը կապ
պված է արդյյունաբերութ
թյան
ծայրա
ահեղ թուլոււթյան և երկու կամ երեք
ք ռեսուրսայյին առաջնա
ային (չվերա
ամշակված) արտադրան
ա
քի
արդյո
ունահանում
մից և արտա
ահանումից կոնյունկտո
ուրային կախ
խվածության
ն հետ, որոն
նք էլ
ապա
ահովում են բբյուջեի համ
մալրումը (Նկ
Նկար 1).

Հանրապետության ներքին շուկայի փոքր ծավալի հետ կապված՝ Հայաստանի արդյունաբերությունն
ունի արտահանական ուղղվածություն։ Համաշխարհային բանկի պատվերով և ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարության աջակցությամբ փորձագետների խումբը մշակել է «Արտահանական
կողմնորոշման քաղաքականության ռազմավարություն», որը 2011թ. դեկտեմբերին արժանացել է
կառավարության հավանությանը։ Այն պետք է ապահովեր արդյունաբերության զարգացումը
արտահանական կողմնորոշում ունեցող 11 ճյուղային ուղղություններում, իսկ առաջին փուլում՝ երեք
ուղղություններում. կոնյակագործություն, դեղագործություն և ճշգրիտ ինժեներիա։ Իրականացվող
արդյունաբերական քաղաքականության շրջանակներում Հայաստանում ստեղծվել է երկու ազատ
տնտեսական գոտի (ԱՏԳ)։
Եվ այնուամենայնիվ, պահպանվում է ընդունված որոշումները գործնականում իրականացնելու
անհրաժեշտությունը, սակայն, հաշվի առնելով ԵՏՄ-ին Հայաստանի միանալու հանգամանքը,
հավանաբար՝ կպահանջվի վերանայել դրա առանձին դրույթները։ Հայաստանի ռազմավարական
խնդիրն արդյունաբերական քաղաքականության կտրուկ ակտիվացումն է։ Դրա համար անհրաժեշտ
է ուշադրությունը կենտրոնացնել ներքին այն հնարավորությունների վրա, որոնք կարող են
հանգեցնել դրա արդյունավետ իականացմանը։ Արդյունաբերությունում ստեղծված լճացման և
ռեցեսիայի իրավիճակն ուղղակիորեն կապված է այն բանի հետ, որ իշխանությունները երկու
տասնամյակ չէին ցանկանում իրագործել այն անհրաժեշտ կառուցվածքային բարեփոխումները
տնտեսության մեջ, որոնք կնպաստեին նրա դիվերսիֆիկացմանը՝ շեշտը դնելով արդյունաբերության
(հատկապես տեխնոլոգիական) վրա։
Դրա փոխարեն, ողջ ուշադրությունը կենտրոնացվում է փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման վրա.
առաջարկվում են դրանց պետական աջակցության «սուռոգատ» որոշումներ։ Սա նորից հանգեցնում
է «գործարարության աջակցության պետական ենթակառուցվածքի»խթանման, անարդյունավետ
բյուջետային ծախսերի ավելացման՝ այն դեպքում, երբ այդ «ներդրումները» որևէ կերպ չեն
շաղկապվում տնտեսական արդյունքների հետ։
Տնտեսական աճի զարգացման և խթանման քաղաքականությունը հանրապետությունում
պահանջում է խոշոր ներդրումային նախագծերի իրագործում ընդունված արդյունաբերական
քաղաքականության շրջանակներում. այդ նախագծերը պետք է ուղղված լինեն 1990-ականներին
քայքայված՝ արտահանական ուղղվածություն ունեցող արդյունաբերության (առաջին հերթին՝
մեքենաշինության) վերականգնմանը, առկա ձեռնարկությունների աջակցությանն ու նորերի
ստեղծմանը։ Երկրի տնտեսական աճի մեջ բեկումը կարող են ապահովել միայն խոշոր, գիտատար և
արտաքին շուկաներում մրցունակ արտադրա-նորարարական ընկերությունները, որոնք պետք է
վերահսկվեն պետության կողմից, այլ ոչ թե տրվեն առանձին բիզնես-քաղաքական գործիչների
տնօրինմանը, ինչը հանգեցնում է դրանց հետագա քայքայմանն ու թալանմանը։ Բավական շատ բան
է կախված այն տնտեսական քաղաքականությունից, որը կորդեգրի Հայաստանի կառավարությունն
արդյունաբերական քաղաքականության վերածնման հարցում։ Դրա հիմքերից մեկը պետք է դառնա
գործընկերությունը պետության և մասնավոր սեկտորի միջև, երբ անհրաժեշտ է ակտիվ
երկխոսություն պետության և բիզնեսի միջև։
Հատուկ ուշադրություն հատկացնելով տնտեսությունում պետության դերին՝ մենք, միանշանակ, այն
տեսակետն ենք պաշտպանում, որ տնտեսական աճի և բնակչության բարեկեցության խթանման
համար անհրաժեշտ են շուկայական սկզբունքների վրա հիմնված մոտեցումներ, որոնք կձևավորեն
նպաստավոր պայմաններ նորարարությունների համար և կապահովեն դրանց ներդրումը բիզնեսի
նոր տեսակների ստեղծման ձևով։ Անհրաժեշտ է նաև մշակել նոր բիզնես-որոշումներ։
Նորարարությունները տնտեսության երկարաժամկետ աճի և զարգացման անհրաժեշտ պայմանն
են2։ Ինովացիոն զարգացման ապահովումը պետք է դառնա հանրապետության կառավարման
մարմինների գերակա խնդիրը։ Նման դեպքերում ձեռնարկությունների ապագան կախված է

ինովացիոն զարգացման համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու կարողությունից։ Պետական
կառույցները պետք է ընդլայնեն փոխգործակցությունը շուկայական ինստիտուտների հետ՝
զարգացնելով դրանց հետագա զարգացման վերաբերյալ կանխատեսումներ անելու ունակությունը,
մասնավորապես՝ այնպիսի հեռանկարային միջոցառումների առումով, որոնք արդեն հնացած չեն
լինի նախքան իրենց կատարումը։
Ծագող խնդիրները լուծելու համար հեռանկարային է թվում «Հայաստանի Հանրապետության
արդյունաբերական քաղաքականության մասին» օրենքի ընդունման գաղափարը, բայց մինչ այդ
անհրաժեշտ է պարզել, թե ինչու է վատ «աշխատում» կառավարության վերոնշյալ որոշումը։ Կարևոր
է նկատի ունենալ հետևյալը։ Ներդրումների արդյունավետության և համապատասխան ինովացիոնարդյունաբերական միջավայրի ու նրա ինստիտուտների հասունության միջև ուղղակի կապ
գոյություն ունի։ Ահա թե ինչու են «դատարկ տեղում» նորարարական գործունեության նոր
կենտրոնների ստեղծման ծախսատար փորձերն ավարտվում անհաջողությամբ։ Ճյուղերի
մեծամասնությունում նպատակահարմար է բաց թողածը դինամիկորեն լրացնելու
ռազմավարությունը, որը ենթադրում է փոխառել և յուրացնել նոր տեխնոլոգիաներ՝ դրանց հետագա
կատարելագործման հեռանկարով։ Դա պահանջում է ռեսուրսների կենտրոնացում հեռանկարային
արտադրատեխնոլոգիական համալիրների զարգացման գործում։ Երկարաժամկետ
տեխնիկատնտեսական զարգացման գերակայությունները պետք է ձևավորվեն՝ ելնելով
երկարաժամկետ տնտեսական աճի, տեխնիկատնտեսական զարգացման գլոբալ ուղղությունների և
ազգային մրցակցային առավելությունների օրինաչափություններից։ Սրանք այն հարցերն են, որոնք
պահանջում են լուրջ, համակարգված, համալիր լուծում։
Զարգացման առաջարկվող ռազմավարության հիմնական նպատակը նոր տեխնոլոգիական
ուղղվածության բազիսային արտադրությունների առաջնահերթ կայացումն է։
Արդյունաբերական քաղաքականության թարմ շունչը. Վերջին տարիներին քիչ չեն զարգացած
երկրներում կառավարությունների արդյունաբերական ինտերվենցիաների վերսկսված միտման
օրինակները։ Այդ երկրները տագնապ են հնչեցնում վերամշակող արդյունաբերության արագ
անկման և դրա հետ կապված՝ գիտելիքների ու բանիմացության անշրջելի կորուստների պատճառով։
2014թ. հունվարին Եվրահանձնաժողովն ընդունեց կոմյունիկե՝ «Հանուն եվրոպական
արդյունաբերական վերածննդի»։ Դրանում ասվում էր, որ «Եվրոպական հանձնաժողովը հզոր

արդյունաբերական բազան դիտարկում է որպես եվրոպական մրցունակության և եվրոպական
տնտեսական վերածննդի գործոն»։ Առանց ուժեղ արդյունաբերական բազայի՝ Եվրոպայի
տնտեսությունը չի կարող բարգավաճել3։
Դեպի համապարփակ արդյունաբերական քաղաքականություն արվող քայլը նշանակում է ընդունել,
որ նոր ճյուղերի զարգացումը պահանջում է խթանում պետության կողմից։ Հայաստանի համար դա
հնարավոր է միայն միջազգային տնտեսական միություններում ընդգրկվելու պայմանով, խոսքն
առաջին հերթին Եվրասիական միության մասին է, այլապես ոչ մի իրական ձեռքբերում այս
ուղղությամբ հնարավոր չի թվում։ Ի վերջո, Հայաստանին հարկավոր են ռեսուրսներ և աջակցություն։
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական ինտեգրումը ԵՏՄ-ին. 2015թ. հունվարի 1-ից
ապրանքները, ծառայությունները, կապիտալը և աշխատուժն ազատ շրջանառելու են ԵՏՄ չորս
երկրների միջև։ Ավարտվում է խոշոր ընդհանուր շուկայի ձևավորումը ԱՊՀ տարածքում (170 մլն
մարդ)՝ 2013թ. ընդհանուր $2,43 տրլն ՀՆԱ-ով. այն կդառնա տնտեսական զարգացման նոր հզոր
կենտրոն, որը դեպի իրեն կգրավի բիզնեսը և ներդրողներին։

Ինտեգրման հետագա տնտեսական էֆեկտը կորոշվի զարգացման ընդհանուր քաղաքականության
ձևավորման արդյունքներով։ Այն պետք է լինի առաջանցիկ զարգացման քաղաքականություն՝
հիմնված նոր տեխնոլոգիական բնույթի առանցքային ուղղություններում Միասնական տնտեսական
տարածքի ռեսուրսների կենտրոնացման վրա4։
Հայաստանի տնտեսությունը միահյուսված է ԵՏՄ մյուս անդամների տնտեսություններին։
Բնակչության զբաղվածությունը և ՀՆԱ մեծ աճն ապահովող պատրաստի արտադրանքն
արտահանվում է միայն Ռուսաստան. մեր տրանսֆերտների 80%-ը գալիս է ՌԴ-ից, իսկ դա մեր
բյուջեի երկու երրորդն է, գազի 90, ատոմային վառելիքի 100%-ը մենք ստանում ենք Ռուսաստանից,
օտարերկրյա ներդրումների 44%-ը բաժին է ընկնում ռուսաստանյան ընկերություններին։
Որպես լիիրավ անդամ մտնելով ԵՏՄ՝ Հայաստանը պետք է հստակ ձևակերպի, թե ինչ խնդիր ենք
ուզում լուծել ինտեգրման ճանապարհով։ Ի վերջո, ի՞նչ ենք ուզում մենք՝ զարգացնել տնտեսությո՞ւնը,
թե՞ շարունակել վարել մի տնտեսական քաղաքականություն, որով ղեկավարվել ենք վերջին 23
տարում. հիմնականում ստացել ենք գրանտներ, տրանսֆերտներ, այսինքն՝ արտահանել ենք
աշխատուժ, ինչն արդեն երկրի համար վերածվում է լուրջ սպառնալիքի, և դրանով իսկ փորձել ենք
փակել տարբերությունը մեր առևտրային հաշվեկշռում։
Ակնհայտորեն նախընտրելի է այն մոդելը, որը մատնանշում է արտադրա-նորարարական
արտահանական կողմնորոշվածության զարգացման ճանապարհը՝ նորարարական մոդելների
տարրերով։ Դա արտահանման հիմնական շուկաներում Հայաստանին կընձեռի մրցունակության
բարձրացման և արտահանման ծավալների ավելացման, միության երկրների հետ տնտեսական
կապերի էլ ավելի խորացման, ինչպես նաև այդ երկրներից Հայաստանի տնտեսությունում արվելիք
ուղղակի ներդրումների խթանման նոր հնարավորություններ։ Այս ամենի համար բարենպաստ
մթնոլորտ է ստեղծվում, որովհետև Հայաստանի ձեռնարկություններին հոգեհարազատ է ԵՏՄ
արտադրական մշակույթը։ Ռուսաստանի հանդեպ պատժամիջոցների քաղաքականության և
առաջիկա տարիներին արդյունաբերական թռիչք կատարելու նրա մտադրության համատեքստում
հետաքրքիր հեռանկարներ են բացվում, որոնցից կարող է և պետք է օգտվի Հայաստանը,
մասնավորապես՝ պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում համագործակցության առումով։
Հայաստանում արդյունաբերական-նորարարական քաղաքականության իրագործման և
տնտեսական զարգացման նորարարական-տեխնոլոգիական բազայի ձևավորման համար առավել
իրատեսական է թվում այն ճանապարհը, որով ձեռնարկությունները կներառվեն ԵՏՄ երկրների,
առաջին հերթին՝ Ռուսաստանի առավել առաջավոր ձեռնարկությունների հետ կապերի
(կոոպերացիայի) գիտաարտադրական շղթայի մեջ։ Սրանով հայկական ձեռնարկությունների
միջազգային համագործակցությունը կդառնա ավելի ճկուն, մանևրային, ինչը թույլ կտա արագ
ներգրավվել նոր ապրանքների ստեղծման և արտադրման գործընթացում։ Եվրասիական
ընկերակցությանն ինտեգրվելիս կարևոր է թվում հայ հանրության մտավոր և ստեղծարար
պոտենցիալի իրացման անհրաժեշտության գաղափարը՝ դեպի զարգացման նորարարականարդյունաբերական ուղի անցնելու պայմաններում։
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