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 միջԱզԳԱՅիՆ տՆտեսԱկԱՆ ՀԱՐԱբեՐՈՒԹՅՈՒՆՆեՐ

Դարերի ընթացքում երկրները միմյանց հետ միջպետական մակարդակով հաստատել են 
տնտեսական, մշակութային, դիվանագիտական, հումանիտար, գիտական, ռազմատեխ նի-
կական և այլ բնույթի հարաբերություններ: Դրանցից առավել հինն ու կարևորագույնը 
տնտեսական հարաբերություններն են: Տնտեսական հարաբերությունները համաշխարհային 
տնտեսության ձևավորման, աշխատանքի միջազգային բաժանման և յուրաքանչյուր երկրի 
տնտեսական առաջընթացի պարտադիր ու գլխավոր պայմանն են:

Ներկայումս համաշխարհային տնտեսական համակարգն այնպիսին է, որ ցանկացած 
երկիր չի կարող գոյատևել, առավել ևս առաջընթաց ապահովել` հենվելով միայն իր ներուժի 
վրա, ինչքան էլ մեծ լինի այդ ներուժը: Նույնիսկ եթե տվյալ երկիրն ունի մեծ տարածք, հարմար 
աշխարհագրական դիրք, նպաստավոր բնական պայմաններ, անհրաժեշտ բոլոր բնական 
ռեսուրսներն ու որակյալ աշխատանքային ռեսուրսները, միևնույն է` հարկադրված է 
ներգրավվել այլ երկրների հետ ակտիվ միջազգային տնտեսական հարաբերությունների մեջ:

Ցանկացած երկիր առնվազն անհրաժեշտություն է զգում` օգտվել այլ երկրների գիտական 
հայտնագործություններից կամ էլ իր արտադրանքի մի մասը վաճառահանել այլ երկրներ:

Պատմությունից հայտնի են բազմաթիվ օրինակներ, երբ հնում երկրներն ապարդյուն 
ջանքերով փորձել են գոյատևել` մեկուսացված տնտեսություն1 վարելով, առանց այլ երկրների 
հետ համագործակցելու: Դրանցից առավել տիպական է Չինաստանի օրինակը: Դարեր 
շարունակ Չինաստանը մեծ պարսպով մեկուսացված էր ոչ միայն օտարերկրյա նվաճողներից, 
այլ նաև` արտաքին աշխարհի առաջադիմության պտուղներից, ինչի հետևանքով` XX դարի 
սկզբին աշխարհի ամենաթույլ զարգացած երկրներից էր: Գիտակցելով միջազգային 
տնտեսական հարաբերությունների կարևորությունը` Չինաստանի նոր կառավարությունը սերտ 
կապեր հաստատեց բազմաթիվ, այդ թվում նույնիսկ` նախկինում թշնամի համարվող երկրների, 
մասնավորապես` Ճապոնիայի և ԱՄՆ-ի հետ: Այդ համագործակցության շնորհիվ` վերջին 
տարիներին Չինաստանի արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը կրկնապատկվեց, իսկ 
շատ ապրանքների արտադրության ծավալով այդ երկիրն աշխարհում առաջինն է:

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների շնորհիվ Չինաստանն արդեն աշխարհի 
տնտեսապես հզոր երկրորդ երկիրն է, իսկ 2050թ. կդառնա նույնիսկ առաջինը: Սակայն 
աշխարհի բոլոր երկրները նման ակտիվությամբ չեն մասնակցում միջազգային տնտեսական 
հարաբերություններին:

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններին առավել ակտիվորեն մասնակցում են 
այն երկրները, որոնք արտադրում են մրցունակ արտադրանք: մրցունակ է այն արտադրանքը, 
որն ունի բարձր որակ և ցածր գին, կամ էլ` երկուսը միասին:

Այսպիսի հատկանիշներ ունեն առաջին հերթին Արևմտյան Եվրոպայի փոքր պետու-
թյունները (Բելգիան, Նիդերլանդները, Լյուքսեմբուրգը, Դանիան և այլն): Դրանց հետևում են 
Գերմանիան, Ճապոնիան, իսկ մեծ տարածք ու հարուստ ռեսուրսներ ունեցող երկրներից` 
ԱՄՆ-ը, Ռուսաստանը, Չինաստանը: Բարձր զարգացած երկրները միջազգային շուկա են 
արտահանում իրենց ամբողջ արտադրանքի մեծ մասը` մինչև 2/3-ը: Այդպիսի տնտեսությունը 
համարվում է «բաց տնտեսություն»: Թույլ զարգացած, հատկապես` մեծ բնակչությամբ 
երկրները միջազգային շուկա են արտահանում իրենց ընդհանուր արտադրանքի փոքր մասը` 
շուրջ 1/10-ը: Այդպիսի տնտեսությունը համարվում է «փակ տնտեսություն»:

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ զարգացնելու նպատակով` թույլ 

1 Տնտեսավարման այսպիսի ուղղությունն անվանվում է ավտարկիա, որը հունարեն նշանակում է ինքնա-
բավարարում:
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զարգացած որոշ երկրներ իրենց ծովափնյա և սահմանային տարածքներում ձևավորում են 
ազատ տնտեսական գոտիներ: Դրանք հարմար տնտեսաաշխարհագրական դիրք ունեցող 
քաղաքներն ու շրջաններն են, որտեղ ձեռնարկչության համար հաստատվում են այնպիսի 
նպաստավոր պայմաններ, որոնք գրավիչ դառնան օտարերկրյա ֆինանսական, նյութական, 
տեխնոլոգիական և աշխատանքային ռեսուրսների համար: Մասնավորապես, ձեռնարկու-
թյուններն ազատվում են հարկերից, որի շնորհիվ ստանում են լրացուցիչ շահույթ` գերշահույթ:

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունները դիտվում են որպես ապրանքների ու 
ծառայությունների միջազգային առևտուր:

Միջազգային տնտեսական կազմապերպությունները ձգտում են ակտիվացնել երկրների 
միջև տնտեսական հարաբերությունները, նպաստել բոլոր երկրների տնտեսական 
առաջընթացին: Նման կազմակերպություններից են, օրինակ` Առևտրի համաշխարհային 
կազմակերպությունը (որի անդամ է նաև Հայաստանի Հանրապետությունը), Արժույթի 
միջազգային հիմնադրամը, Միջազգային մաքսային միությունը:

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ձևերը բազմազան են, բայց առավել 
կարևորներն են հետևյալները.

Արտադրության միջազգային կոոպերացում: Ժամանակակից մեքենաներն ու սարքա-
վորումները շատ բարդ են և տեխնիկական առումով` դրանց արտադրության կազմակերպումը 
չափազանց դժվար է ոչ միայն մեկ ձեռնարկությունում, այլև, երբեմն նույնիսկ` մեկ երկրում: Այդ 
պատճառով էլ` վերազգային կորպորացիաներն1 այդպիսի մեքենաների մանրամասների ու 
հանգույցների կոոպերացված արտադրությունը կազմակերպում են տարբեր երկրների 
ձեռնարկություններում, իսկ մեքենայի վերջնական հավաքումը` այդ երկրներից որևէ մեկում: 
Օրինակ` «Էյրբաս» օդանավերի խոշոր մասերի (օրինակ` շարժիչների, թևերի) արտադրությունը 
տեղաբաշխված է ԱՄՆ–ի և Արևմտյան Եվրոպայի 6 երկրի մոտ 20 քաղաքում, այդ թվում 
վերջնական հավաքումը` Ֆրանսիայի Թուլուզ քաղաքում:

Ապրանքների միջազգային առևտուրը միջազգային տնտեսական հարաբերությունների 
հնագույն ձևն է, որը շարունակում է զարգանալ նաև մեր օրերում: Միայն XX դարի երկրորդ 
կեսի ժամանակահատվածում ապրանքների համաշխարհային արտահանման ծավալն աճել է 
գրեթե 90 անգամ` շատ ավելի մեծ չափով, քան ապրանքների արտադրության ծավալի աճը:

Փոխվում է արտահանվող ապրանքների կառուցվածքը. աճում է պատրաստի արտադրանքի 
և, ընդհակառակն` նվազում հումքի և պարենի բաժինը: Պատճառն այն է, որ զարգացող 
երկրներն էլ, զարգացածների օրինակով, ավելի լայնորեն են հումքն օգտագործում պատրաստի 
ապրանքների արտադրության նպատակով, ինչը բազմաթիվ անգամ եկամտաբեր է, քան 
հումքը պարզապես վաճառելը:

Համաշխարհային արտահանման մեջ շատ մեծ է զարգացած երկրների բաժինը (2/3), իսկ 
երկրների տարածաշրջանային միավորումներից` Եվրամիության և Ասիախաղաղօվկիանոսյան 
տնտեսական համագործակցության բաժինը:

Արտաքին առևտրի ամենաբնութագրական ցուցանիշն արտաքին առևտրի հաշվեկշիռը 
(սալդոն) է` երկրի արտահանության ու ներկրման ծավալների տարբերությունը` դրամական 
արտահայտությամբ: Եթե արտահանության ծավալը գերազանցում է ներկրման ծավալը, ապա 
առևտրի սալդոն անվանվում է դրական, իսկ հակառակ դեպքում` բացասական:

Ծառայությունների միջազգային առևտուրն այլ կերպ անվանվում է նաև միջազգային 
ծառայությունների մատուցում: Դա հիմնականում իրականացվում է տրանսպորտային 
սպասարկման ոլորտում: Օդանավակայանի կամ նավահանգստի դիսպետչերական ծառա-

1 Արտադրական հսկա միավորումները, որոնց ձեռնարկությունների մի մասը տեղաբաշխված է այդ միավորման 
երկրի ազգային սահմաններից դուրս` այլ երկրներում:
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յության ու նավերի վարձույթի համար վճարվում են զգալի գումարներ, որոնք որոշ երկրների 
եկամտի զգալի աղբյուրն են:

Գիտատեխնիկական համագործակցությունը երկրների միջև գիտատեխնիկական 
գիտելիքների միջազգային փոխանակումն է, ինչպես նաև տիեզերքի նվաճման, բնության 
պահպանման և այլ ծրագրերի համատեղ մշակումն ու իրականացումը: 

Գիտատեխնիկական միջազգային համագործակցության մեծ նախադրյալներ` գիտական 
բարձրորակ կադրեր և գիտական հիմնարկների ցանց ունի նաև Հայաստանի 
Հանրապետությունը:

Միջազգային ֆինանսական գործունեությունը ներառում է համաշխարհային արժութային, 
վարկային և ներդրումային շուկաները:

Արժույթը և այլ միջոցները, որոնք իրենց տիրոջը կարող են եկամուտ (%) բերել, անվանում 
են կապիտալ (դրամագլուխ), իսկ մի երկրի կողմից մյուս երկրին դրանք տրամադրելն 
անվանվում է կապիտալի արտահանում:

Երկրները միմյանց վարկեր են տրամադրում կամ տնտեսության մեջ ներդրումներ 
կատարում ինչպես պետական, այնպես էլ` մասնավոր միավորումների ու անձանց մակարդակով 
(հիշենք Քըրք  Քըրքորյանի խոշոր ներդրումը Հայաստանի տնտեսության մեջ):

Կապիտալի արտահանման գլխավոր հոսքերն ուղղված են դեպի քաղաքականապես 
կայուն, զարգացող ու վստահելի երկրներ: Կապիտալ արտահանողը ևս մեծ մասամբ 
զարգացած երկրներն են, որոնց վերջերս միացել են նաև նավթ արտահանող որոշ երկրներ:

միջազգային զբոսաշրջությունը ծառայությունների փոխանակման համեմատաբար 
արագ զարգացող ձև է: Այսպես` միայն XX դարի երկրորդ կեսին աշխարհի միջազգային 
զբոսաշրջիկների թիվն աճել է շուրջ 40 անգամ: Զբոսաշրջության այսպիսի բուռն զարգացման 
կարևորագույն նախադրյալն աշխարհի, հատկապես` զարգացած երկրների բնակչության 
կենսամակարդակի ընդհանուր բարձրացումն է, որն իր հերթին մեծացնում է զբոսաշրջության 
նկատմամբ պահանջարկը: Կարևոր դեր են կատարում նաև անձնական օգտագործման 
ավտոմեքենաներ և տրանսպորտի այլ միջոցներ ունեցող մարդկանց թվի աճը, մարդկանց 
ազատ ժամանցի մեծացումը, զբոսաշրջության նյութական հիմքի` հյուրանոցների, քեմփինգ-
ների, մոթելների, ավտոբուսների թվի աճը:

Զբոսաշրջության աճը պայմանավորող մյուս նախադրյալը բնակչության պահանջարկը 
ձևավորող պատճառների փոփոխությունն է: Եթե նախկինում մարդիկ շրջագայում էին զուտ 
իրենց շրջակա միջավայրը կարճ ժամանակով փոփոխելու բնազդային ձգտմամբ, ապա 
ներկայումս այդ ձգտմանն ավելացել են նաև մարդկանց աշխատանքի ու կենցաղային պայ-
մանների բարդացումը, նյարդային լարվածության բարձրացումը, քաղաքային պայմաններում 
ֆիզիկական ուժի վերականգնման հնարավորության գրեթե բացակայությունը: Այդպիսի 
պայմաններում միայն զբոսաշրջության և հանգստի շնորհիվ է վերացվում լարված աշխատանքի 
գործընթացում և միապաղաղ կյանքում մարդկանց մեջ առաջացած սթրեսն ու հոգնածությունը:

Եվ, վերջապես` զբոսաշրջության զարգացման տնտեսական կարևոր պատճառ է նաև այդ 
ոլորտի բարձր եկամտաբերությունը (մեկ զբոսաշրջիկի հաշվով` շուրջ 1000 դոլար եկամուտ): 
Զբոսաշրջությունը մեծաթիվ երկրների տնտեսության կարևոր հատվածն է: Այդ երկրներում 
ձևավորվել են զբոսաշրջության տարբեր տեսակի շրջաններ` ծովափնյա, լեռնադահուկային և 
ծովային ճանապարհորդական, քաղաքների այցելության, էկոլոգիական, կրոնական ուխտա-
գնացության և այլն:

Աշխարհի միջազգային զբոսաշրջիկների ընդհանուր թվի մեջ շատ մեծ են Եվրոպայի, 
այնուհետև` Հյուսիսային Ամերիկայի և Ասիայի (հատկապես` Ճապոնիայի) բաժինները:




