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ՆԱԽԱԲԱՆ

Սահ մա նադ րու թյան հա մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը ինք-

նիշ խան, ժո ղովր դա վա րա կան, սո ցիա լա կան, ի րա վա կան պե տու թյուն է: Սո-

ցիա լա կան պե տու թյունն ա պա հո վում է իր քա ղա քա ցի նե րի տնտե սա կան 

և սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րը և բա րե կե ցու թյու նը: Ն րան է վե րա պահ վում 

իր քա ղա քա ցի նե րի սո ցիալ-տնտե սա կան բա րե կե ցու թյան և կ յան քի ո րա-

կի ա ռա ջան ցիկ ա ճի ա պա հով ման ա ռանց քա յին դե րը՝ հիմն ված հնա րա վո-

րու թյուն նե րի հա վա սա րու թյան և սո ցիա լա կան ար դա րու թյան, ե կա մուտ նե րի 

ար դար վե րա բաշխ ման և ար ժա նա պա տիվ կյան քի նվա զա գույն պայ ման-

ներն ինք նու րույն ա պա հո վել չկա րո ղա ցող ան ձանց պե տա կան ա ռաջ նա յին 

ա ջակ ցու թյան սկզբունք նե րի վրա:

Սո ցիա լա կան պե տու թյան մեկ նա բա նու թյուն նե րը բազ մա թիվ են: Թե՛ ձա-

խա կողմ յան, թե՛ ա ջա կողմ յան ու ժե րի զգա լի մասն ըն դու նում է սո ցիա լա կան 

պե տու թյան սկզբուն քը՝ որ պես այ լընտ րանք չկար գա վոր վող ա զա տա կան 

տնտես վար մա նը և պե տա կան սո ցիա լիզ մին:

ՀՅԴ հա մար սո ցիա լա կան պե տու թյան հիմ նա կան ա ռա քե լու թյու նը Հա-

յաս տա նի յու րա քանչ յուր քա ղա քա ցու հա մար աղ քա տու թյու նից զերծ կյան-

քի ա պա հո վումն է, սե փա կան երկ րում ա րա րե լու, ստեղ ծա գոր ծե լու և ար-

ժա նա պա տիվ ապ րե լու հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման նե րի ստեղ ծու մը: Ընդ 

ո րում՝ աղ քա տու թյուն ա սե լով հաս կաց վում է «բազ մա չափ աղ քա տու թյու նը», 

երբ մար դը զուրկ է ոչ միայն իր ֆի զի կա կան գո յու թյունն ա պա հո վող ե կամ-

տից, այլև զրկված է պատ շաճ կրթու թյուն և ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու-

թյուն ներ ստա նա լու հնա րա վո րու թյու նից, ոտ նա հար վում է նրա ար ժա նա-

պատ վու թյու նը, մշտա պես առ կա է բռնու թյան սպառ նա լի քը: Հա յաս տա նում 

աղ քա տու թյան հաղ թա հար ման կարևո րա գույն ուղ ղու թյուն նե րից է հոգևոր 
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աղ քա տու թյան հաղ թա հա րու մը՝ որ պես բարձր ար ժե հա մա կար գով նոր սե-

րունդ և նոր հա սա րա կու թյուն ձևա վո րե լու անհ րա ժեշտ նա խա պայ ման:

Սո ցիա լա կան պե տու թյունն իր քա ղա քա ցուն պետք է պաշտ պա նի շու կա յի 

կա մա յա կա նու թյուն նե րից, թույլ չտա, որ շու կա յա կան մրցակ ցու թյան և, ա ռա-

վել ևս, ա նա ռողջ մրցակ ցու թյան ու տնտե սա կան ճգնա ժա մե րի պայ ման նե-

րում քա ղա քա ցին միայ նակ մնա ա ռար կա յա կան դժվա րու թյուն նե րին դեմ 

հան դի ման:

Սո ցիա լա կան պե տու թյու նը հիմն ված է ե րեք հե նաս յու նե րի վրա՝

 ˬ սո ցիա լա կան ար դա րու թյուն,

 ˬ սո ցիա լա կան պա տաս խա նատ վու թյուն,

 ˬ սո ցիա լա կան հա մա գոր ծակ ցու թյուն:

Պե տու թյու նը սո ցիալ-տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյուն մշա կե լիս և կի-

րար կե լիս պար տա վոր է խթա նել շու կա յի բո լոր մաս նա կից նե րի սո ցիա լա կան 

պա տաս խա նատ վու թյու նը և հա մա գոր ծակ ցու թյու նը՝ ի շահ երկ րի նե րա ռա-

կան զար գաց ման:

Սո ցիա լա կան պե տու թյան ըն կա լու մը բխում է ՀՅԴ-ի տնտե սա կան և սո-

ցիա լա կան բնա գա վառ նե րի հիմ նա րար ար ժեք նե րից՝ ա զա տու թյուն, ար դա-

րու թյուն, հա մե րաշ խու թյուն:

Ա զա տու թյու նը բա ցա ռում է ո րո շում նե րի կա յա ցու մը պար տադ րան քի 

կամ սպառ նա լի քի տակ: Դ րա նով կանխ վում են պե տու թյան կող մից քա ղա-

քա ցու նկատ մամբ ոտնձ գու թյուն նե րը կամ հա սա րա կա կան կյան քի տար բեր 

բնա գա վառ նե րում կա մա յա կան սահ մա նա փա կում նե րը: Ի րա կան ա զա տու-

թյան կա րե լի է հաս նել այն դպքում, երբ ա պա հով ված են տնտե սա կան նա-

խադր յալ նե րը, հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րը, մարդն ու նի սո ցիա լա կան 
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ե րաշ խիք ներ, ո րոնք ա պա հո վում են նրա ա զատ կա մաար տա հայ տու թյու նը 

և ա զա տո րեն ո րո շում ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը: Որևէ քա ղա քա ցու 

ա զա տու թյու նը չի կա րող ա պա հով վել այլ քա ղա քա ցի նե րի կամ հա սա րա-

կու թյան հաշ վին: Ա զա տու թյան սահ մա նա փա կում նե րը պետք է լի նեն կշռա-

դատ ված, կար գա վոր վեն օ րեն քով և լի նեն հա մընդ հա նուր:

Ար դա րու թյու նը պա հան ջում է տնտե սու թյու նում ստեղծ ված արդ յուն քի ոչ 

թե հա վա սար, այլ ար դար բաշ խում և վե րա բաշ խում: Ար դար բաշ խու մը պետք է 

են թադ րի տնտես վար ման հիմ նա կան գոր ծոն նե րի հա մար հա մար ժեք հա-

տու ցում՝ ե կամ տի ստա ցում (աշ խա տա վարձ, շա հույթ, տո կոս, ռեն տա, վար-

ձավ ճար և այլն), հատ կա պես՝ կա տա րած աշ խա տան քի դի մաց հա մար ժեք 

վար ձատ րու թյուն: Ար դար վե րա բաշ խու մը պետք է են թադ րի ազ գա յին ե կամ-

տի այն պի սի վե րա բաշ խում, ո րը կա պա հո վի կյան քի ո րա կի բարձ րաց ման 

հա մար անհ րա ժեշտ և սո ցիա լա կան ա ջակ ցու թյան հա մար ժեք ե րաշ խիք ներ՝ 

ան կախ ըն տա նե կան դրու թյու նից, սե ռից, տա րի քից, սո ցիա լա կան ծա գու մից, 

այլ տար բե րա կիչ հատ կա նիշ նե րից և պայ մա նա վոր ված ան ձի ու նրա ըն տա-

նի քի հա մա կող մա նի գնա հատ ված սո ցիա լա կան կա րիք նե րով, կյան քի դժվա-

րին ի րա վի ճա կում հայտն ված լի նե լու հան գա ման քով:

Հա մե րաշ խու թյու նը մարդ կանց՝ միմ յանց նկատ մամբ պա տաս խա նատ-

վու թյուն կրե լու և փո խա դար ձա բար օգ նե լու պատ րաս տա կա մու թյունն է: Հար-

կե րի մի ջո ցով ֆի նան սա վոր վող սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյու նը հա սա րա-

կու թյան հա մե րաշ խու թյան դրսևո րում նե րից է: Սա կայն հա մե րաշ խու թյու նը չի 

կա րե լի սահ մա նա փա կել միայն պե տու թյան՝ ազ գա յին ե կա մու տը ար դար վե-

րա բաշ խե լու գոր ծա ռույ թով: Հա մե րաշ խու թյու նը հա սա րա կու թյան շա ղախն է: 

Այն ի րար է կա պում ու ժե ղին և թույ լին, հա րուս տին և աղ քա տին, ե րի տա սար-

դին և տա րե ցին, գոր ծա տո ւին և աշ խա տո ղին: Որևէ ազգ կամ պե տու թյուն չի 

կա րող դի մագ րա վել ար տա քին մար տահ րա վեր նե րը, ե թե այն հա մե րաշխ չէ: 

Դաշ նակ ցու թյան ըն կալ մամբ հա սա րա կու թյան հա մե րաշ խու թյու նը լոկ բա րե-

գոր ծու թյուն կամ ալտ րո ւիզմ չէ, հա մե րաշ խու թյու նը գո յատև ման և ազ գի տես-

լա կա նին հաս նե լու գրա վա կանն է՝ կյան քի ո րա կի շո շա փե լի ա ռա ջըն թա ցի և 

կա յուն զար գաց ման ա պա հով ման ան փո խա րի նե լի նա խա պայ մա նը:
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Այս պի սով՝ ՀՅԴ տնտե սա կան և սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյան 
ա ռանց քա յին նպա տա կը Հա յաս տա նում աղ քա տու թյան կան խար գե լումն 

ու վե րա ցումն է, մարդ կանց ար ժա նա պա տիվ ապ րուս տի հա մար ե կամ տի 

անհ րա ժեշտ աղբ յուր նե րի և կա յուն զար գաց ման հա մար արդ յու նա վետ մա-

կար դա կի ա պա հո վու մը, ո րակ յալ և հա սա նե լի կրթու թյուն, ա ռող ջա պա հա կան 

և մ շա կու թա յին ծա ռա յու թյուն ներ ստա նա լու հնա րա վո րու թյան ըն ձե ռու մը, 

ա զատ կամ քի դրսևոր ման նկատ մամբ բռնու թյան բա ցա ռու մը:

Հետևա բար՝ տնտե սա կան զար գաց մա նը զու գա հեռ և հա վա սա րա պես 

պետք է կարևոր վի սո ցիա լա կան նե րա ռա կա նու թյու նը և կ յան քի ո րա կի տե-

սա նե լի փո փո խու թյան հա մար անհ րա ժեշտ ու ար դար պայ ման նե րի ա պա հո-

վու մը:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ. 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ

Ան կա խու թյու նից ի վեր Հա յաս տա նի տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյու նը և 

դ րա հիմ նա կան արդ յունք նե րը կա րե լի է ներ կա յաց նել հետև յալ բնու թագ րիչ-

նե րով՝

 ˬ պե տա կան սե փա կա նու թյան ա ռա վե լա գույն մաս նա վո րե ցում և պե տա-

կան սե փա կա նու թյան հնա րա վո րին կրճա տում,

 ˬ տնտե սու թյան ուղ ղա կի կար գա վո րու մից պե տու թյան հե ռա ցում և կար-

գա վոր ման ա նուղ ղա կի մե թոդ նե րի կի րա ռում,

 ˬ ազ գա յին ար ժույ թի դրա մա կան զանգ վա ծի սահ մա նա փակ քա նա-

կու թյան սկզբուն քի ար մա տա վո րում, ո րը ծա ռա յում է ար ժեզրկ ման 

զսպմա նը. ազ գա յին ար ժույ թի թո ղարկ ման պայ մա նա վո րում ՀՆԱ-ի 

ցու ցա նի շի դի նա մի կա յով և Կենտ րո նա կան բան կի պա հուս տա յին ֆոն-

դում առ կա ու եր կիր մտնող պա հուս տա յին ար ժույթ նե րի զանգ վա ծով,

 ˬ ար տա քին առևտ րա յին սահ մա նա փա կում նե րի և հո վա նա վոր չա կան 

գոր ծիք նե րի աս տի ճա նա բար կրճա տում,

 ˬ տա րած քա յին հա մա չափ զար գաց ման քա ղա քա կա նու թյան ոչ բա վա-

րար գոր ծի քա կազմ ու արդ յունք ներ,

 ˬ սո ցիա լա կան նվա զա գույն ե րաշ խիք նե րի ա պա հով ման և աղ քա տու-

թյան մա կար դա կի կրճատ ման, աշ խա տան քի խթան ման և ի րա վունք-
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նե րի պաշտ պա նու թյան, կա յուն զբաղ վա ծու թյան և ինք նազ բաղ վա ծու-

թյան, աշ խա տա շու կա յի արդ յու նա վետ հա վա սա րակշ ռու թյան ա պա-

հով ման և կա ռուց ված քա յին գոր ծազր կու թյան կրճատ ման ո լորտ նե րում 

պե տա կան կար գա վոր ման և ա ջակ ցու թյան ոչ լիար ժեք գոր ծի քա կազմ 

և հ նա րա վո րու թյուն ներ:

Մի ջազ գա յին զար գա ցում նե րի և օ րի նա չա փու թյուն նե րի ու սում նա սի րու-

թյու նը փաս տում է, որ ան ցած դա րի 90-ա կան թվա կան նե րից, երբ աշ խար-

հում նոր թափ էր առ նում նեո լի բե րալ տնտե սա կան մո դե լի ներդ րումն ու խրա-

խու սու մը, մենք այլևս ա կա նա տես չենք ե ղել «տնտե սա կան հրաշք նե րի», երբ 

զար գա ցող եր կի րը, մի քա նի տաս նամ յա կում ու նե նա լով ա րա գաց ված տնտե-

սա կան աճ, մո տե նում է զար գա ցած երկր նե րին: Այս մո դե լի գլո բալ կի րառ-

ման ըն թաց քում մենք ա կա նա տես ենք լի նում պե տու թյուն նե րի հարս տու թյան 

բևե ռաց ման, աղ քա տու թյան ա վե լաց ման և, որն ա մե նաան հանգս տաց նողն է, 

պե տա կան պարտ քի շեշ տա կի և ան կա ռա վա րե լի ա ճի:

Հա յաս տա նի տնտե սու թյան ա ռար կա յա կան դժվա րու թյուն նե րի էա կան մա-

սը վե րագ րե լի են թեր զար գա ցած են թա կա ռուց վածք նե րին, ար տա հան ման 

այ լընտ րանք նա յին ճա նա պարհ նե րի սահ մա նա փա կու թյա նը, պա տե րազ մին 

և դ րա սպառ նա լի քին, հարևան նե րի կող մից տնտե սա կան շրջա փակ մա նը, 

1988 թ. ա ղե տա լի երկ րա շար ժին, տնտե սա կան կա ցու թաձևի փո փո խու թյա-

նը: Ան վի ճե լի է նաև կո ռուպ ցիա յի, հո վա նա վոր չու թյան և ան կա տար մրցակ-

ցու թյան ազ դե ցու թյու նը: Սա կայն, նույ նիսկ վե րոնշ յալ երևույթ նե րի բա ցա կա-

յու թյան պայ ման նե րում, ա ռա ջար կա մետ տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան 

պա րա գա յում Հա յաս տա նի տնտե սու թյան վի ճա կը չէր կա րող ա պա հո վել բա-

վա րար նե րա ռա կա նու թյուն: Չի կա րող ա ռողջ և ա ռա ջան ցիկ աճ գրանց վել մի 

ի րա վի ճա կում, երբ տե ղի են ու նե նում պե տա կան ռե սուրս նե րի ու հնա րա վո-

րու թյուն նե րի շա րու նա կա կան կրճա տում, ազ գա յին ար ժույ թի քա նա կի կոշտ 

սահ մա նա փա կում, ոչ բա վա րար ֆի նան սա վոր ման արդ յուն քում՝ տնտե սա-

կան զար գաց մա նը նպաս տող գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան շա րու նա կա կան 

նվա զում: Գոր ծող մո դե լի շրջա նակ նե րում, երբ անհ րա ժեշտ էր փա կել բյու ջեի 

պա կա սուր դը ու փո ղի լրա ցու ցիչ զանգ ված բաց չթող նել շու կա, ո րը կար ժեզր-
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կեր ազ գա յին ար ժույ թը և կա ռա ջաց ներ ար տար ժույ թի պա կա սուրդ երկ րում, 

այդ հնա րա վոր ար ժեզր կու մը «հանգց վեց» ար տա քին ար ժու թա յին պարտ քի 

ա վե լաց ման հաշ վին: Վեր ջին տա րի նե րին տա րա ծաշր ջա նի և Հա յաս տա նի 

հիմ նա կան առևտ րա յին գոր ծըն կեր երկր նե րի ար ժույթ նե րի ար ժեզր կու մը տե-

ղի ու նե ցավ ա վե լի մեծ տեմ պով, քան հայ կա կան դրա մի նը, ին չի արդ յուն քում 

մեր ըն կե րու թյուն նե րը, հատ կա պես՝ գյուղմ թերք վե րամ շա կող և ար տա հա նող, 

կորց րե ցին ի րենց մրցու նա կու թյու նը ար տա հան ման շու կա նե րում:

Պե տու թյան սե փա կա նու թյան և տն տե սու թյա նը մաս նակ ցու թյան կրճա տու-

մը հան գեց րել է դրանց արդ յունք նե րը տնօ րի նե լու, տնտե սա կան անհ րա ժեշտ 

խթան նե րը սե փա կան օ րի նա կով ի րաց նե լու ի րա վուն քի և հ նա րա վո րու թյուն-

նե րի սահ մա նա փակ ման:

Փաս տո րեն պե տու թյունն իր կար գա վո րիչ գոր ծա ռույ թը պատ վի րա կեց 

շու կա յին՝ ա պա վի նե լով դրա կար գա վո րիչ ու ժին: Պե տա կան սե փա կա նու-

թյան ա ռա վե լա գույն նվա զեց ման կողմ նա կից նե րը հիմ նա կա նում բե րում են 

այն փաս տար կը, թե «պե տու թյու նը ոչ արդ յու նա վետ սե փա կա նա տեր և վատ 

կա ռա վա րիչ է, մաս նա վորն այդ ա մենն ա վե լի լավ կի րա կա նաց նի»: Այդ պե՞ս է 

արդ յոք:

Ակն հայտ է, որ խնդի րը ոչ թե սե փա կա նու թյան ձևի, այլ կա ռա վար ման ո րա-

կի մեջ է՝ նե րառ յալ հա վա սար մրցակ ցա յին պայ ման նե րը: Վատ կա ռա վա րիչ-

ներ կան նաև մաս նա վոր հատ վա ծում: Այս պնդու մը հիմ նա վոր վում է, երբ դի-

տարկ վում է սե փա կա նու թյան և կա ռա վար ման տա րան ջատ ման սկզբուն քի 

տե սանկ յու նից: Ա վե լին՝ պե տա կան հա մա կար գի ա նարդ յու նա վե տու թյու նը և 

կո ռուպ ցիան տա րած վում են նաև մաս նա վոր հատ վա ծում: Հա յաս տա նի օ րի-

նա կով ևս կա րող ենք ար ձա նագ րել, որ չկա որևէ մաս նա վո րեց ված խո շոր 

են թա կա ռուց ված քա յին կամ ռազ մա վա րա կան ըն կե րու թյուն, ո րը մաս նա վո-

րե ցու մից կամ մաս նա վոր կա ռա վար մա նը հանձ նե լուց հե տո արդ յու նա վետ է 

աշ խա տել ա ռանց պե տու թյան կող մից տրա մադր ված հա տուկ ար տո նու թյուն-

նե րի և (կամ) սա կագ նե րի բարձ րաց ման։ Այ սինքն՝ մաս նա վո րեց ված «հա ջո-

ղակ» տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի հա ջո ղու թյան գաղտ նի քը բարձ րաց ված 
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սա կագ ներն են և մե նաշ նոր հա յին կամ ար տոն յալ պայ ման նե րը, ո րոնք չէին 

կի րառ վում պե տա կան կա ռա վար ման պայ ման նե րում։

Արդ յու նա վետ կա ռա վար վող պե տա կան սե փա կա նու թյու նը և դ րա արդ-

յուն քում ստաց ված շա հույ թը հա սա րա կա կան բա րիք է, ո րի ա ռաջ նա յին 

և ան մի ջա կան շա հա ռու նե րը երկ րի բո լոր քա ղա քա ցի ներն են: Մաս նա վոր 

հատ վա ծի շա հույ թի ա ռաջ նա յին շա հա ռուն մաս նա վոր սե փա կա նա տերն է, 

ով ստա նում է դրա հիմ նա կան մա սը: Հե տո միայն հա ջոր դում են երկ րի մյուս 

քա ղա քա ցի նե րը՝ մաս նա վո րի վճա րած հար կե րի հաշ վին ե կա մուտ նե րի վե-

րա բաշխ ման մի ջո ցով:

Կար գա վոր վող շու կա յա կան մո դե լով պե տու թյուն նե րում պե տա կան մաս-

նակ ցու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րը հա ջո ղու թյամբ գո յատևում են մաս նա վո րի 

հետ մրցակ ցա յին շու կա յում և հա մար ժեք օ գուտ են բե րում պե տու թյանն ու 

դրա ա ռաջ նա յին շա հա ռու նե րին: Պե տա կան արդ յու նա վետ սե փա կա նու թյու նը 

և տն տեա կան մաս նակ ցու թյու նը պե տու թյա նը թույլ է տա լիս ա ռանց պե տա-

կան պարտ քի ա վե լաց ման լու ծել մի շարք կարևոր խնդիր ներ՝

 ˬ պե տա կան բյու ջեն ե կա մուտ ներ է ստա նում ոչ միայն հար կե րից, այլև շա-

հա բաժ նից, ե կա մուտ նե րի այդ մա սը դառ նում է ա ռա վել կան խա տե սե լի,

 ˬ ներդ րում նե րի տես քով պե տա կան ակ տիվ նե րը ա ռա վել պաշտ պան-

ված են ար ժեզր կու մից,

 ˬ պե տու թյու նը տնտե սու թյան մեջ ֆի նան սա կան հոս քե րի մի մա սի 

նկատ մամբ ուղ ղա կի վե րահս կո ղու թյան շնոր հիվ ու նե նում է լրա ցու ցիչ 

հնա րա վո րու թյուն՝ ար տար ժույ թի պա հան ջար կի ճնշում նե րը թու լաց նե-

լու և ազ գա յին ար ժույ թի կա յու նու թյունն ա պա հո վե լու հա մար,

 ˬ տա րած քա յին հա մա չափ զար գաց ման ուղ ղա կի խթա նու մը և պե տա-

կան ձեռ նար կու թյուն նե րում նոր աշ խա տա տե ղե րի ստեղ ծու մը, կա ռուց-

ված քա յին գոր ծազր կու թյան կրճա տու մը,
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 ˬ ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյան ո լորտ նե րում ուղ ղորդ ված և թի րա-

խա յին ներդ րու մա յին քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նա ցու մը:

Հա յաս տա նի տնտե սա կան մար տահ րա վեր նե րը պայ մա նա կա նո րեն 

բա ժան վել են մակ րոտն տե սա կան, աշ խար հա քա ղա քա կան, միկ րոտն տե սա-

կան ուղ ղու թյուն նե րի:

Նեո լի բե րալ մակ րոտն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյու նը սահ մա նա փա-

կում է տնտե սու թյան մեջ պե տու թյան մաս նակ ցա յին և կար գա վո րիչ դե րը, իսկ 

կոշտ դրա մա վար կա յին քա ղա քա կա նու թյու նը սահ մա նա փա կում է շրջա նա-

ռու թյան մեջ գտնվող դրա մա կան զանգ վա ծը՝ ա պախ թա նե լով ներ քին պա-

հան ջար կը:

Աշ խար հա քա ղա քա կան գոր ծոն նե րը դուրս են պե տու թյան ան մի ջա կան 

կա ռա վա րու մից: Ս րանք ա ռաջ են բե րում այն պի սի հիմ նախն դիր ներ, ո րոնց 

լու ծու մը մե ծա պես գտնվում է ոչ թե տնտե սա կան, այլ քա ղա քա կան հար թու-

թյու նում: Այս խնդիր նե րից կա րե լի է ա ռանձ նաց նել՝ Հա յաս տա նի փաս տա ցի 

շրջա փա կու մը և դե պի ծով ել քի բա ցա կա յու թյու նը, ին չը թան կաց նում է ար-

տա քին առևտ րի գոր ծառ նա կան ծախ սե րը, պա տե րազ մի մշտա կան սպառ-

նա լի քը և ռիս կը, իսկ որ պես հետևանք՝ պաշտ պա նու թյան վրա ծախս վող պե-

տա կան զգա լի մի ջոց նե րը:

Միկ րոտն տե սա կան հիմ նախն դիր ներն առնչ վում են ձեռ նար կու թյուն նե-

րի տնտե սա կան արդ յու նա վե տու թյանն ու մրցու նա կու թյա նը: Այ սօր վա գլո բա-

լաց վող տնտե սու թյան պայ ման նե րում փոքր շու կան լրա ցու ցիչ մրցակ ցա-

յին ան հա վա սար պայ ման ներ է ստեղ ծում հա յաս տան յան ըն կե րու թյուն նե րի 

հա մար: Գործ նա կա նում ար տա հա նող ձեռ նար կու թյուն նե րը նախ հա ջո ղու-

թյուն ներ պետք է գրան ցեն ներ քին շու կա յում, որ պես զի կա րո ղա նան բա վա-

րար մի ջոց ներ կու տա կել մի ջազ գա յին շու կա դուրս գա լու հա մար: Բա ցի այդ՝ 

գոր ծու նեու թյան սահ մա նա փակ տի րույթն էա պես նվա զեց նում է ձեռ նար կու-

թյուն նե րի մրցու նա կու թյու նը, քա նի որ հաս տա տուն ո րոշ ծախ սեր կախ ված 

չեն շու կա յի ծա վա լից: Փոքր շու կան նաև սաստ կաց նում է մրցակ ցու թյու նը և 
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մե ծաց նում մո նո պո լիա ներ կամ օ լի գո պո լիա ներ ստեղ ծե լու ձգտու մը: Արդ յուն-

քում փոքր ու մի ջին խա ղա ցող նե րի հա մար գոր ծու նեու թյան դաշտն էա պես 

փոք րա նում է, մինչ դեռ հայտ նի է, որ փոքր ու մի ջին ձեռ նար կու թյուն ներն ա վե-

լի ճկուն են ու նո րա րար, մի ջին խա վի ձևա վոր ման հիմքն են: Փոքր ու մի ջին 

ձեռ նար կու թյուն նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ա զատ ինք նադրսևոր վե լու, 

ա պա հո վում են աշ խա տա տե ղի ա զատ ընտ րու թյան և սե փա կան բիզ նե սով 

սե փա կան բա րե կե ցու թյունն ա պա հո վե լու հնա րա վո րու թյուն: Փոքր ու մի ջին 

ձեռ նար կա տե րե րը ա վե լի ա զատ են ի րենց քա ղա քա կան ո րո շում նե րում:

Փոքր շու կա յի պա րա գա յում ար հես տա կան գնան կում նե րով մե նաշ նորհ-

նե րը կար ճա ժամ կե տում կա րող են սպա ռող նե րի հա մար թվաց յալ դրա կան 

դեր կա տա րել, բայց ար դեն միջ նա ժամ կե տում, մրցակ ցու թյան բա ցա կա յու-

թյան պայ ման նե րում, ապ րանք նե րի ու ծա ռա յու թյուն նե րի գներն ա ճում են: 

Ա ռողջ մրցակ ցու թյան բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում ձեռ նար կու թյուն նե րը 

շա հագրգռ ված չեն կի րա ռել նո րա րա րա կան լու ծում ներ, նվա զեց նել ի րենց 

ար տադ րա կան ծախ սե րը, բա րե լա վել ար տադ րան քի ո րա կը: Ա վե լին՝ առ կա է 

ի րա կան շա հագրգռ վա ծու թյուն ստվե րա յին գոր ծու նեու թյան հա մար: Ստ վե-

րում են գտնվում հիմ նա կա նում քա ղա քա կան և վար չա կան լծակ նե րին տի-

րա պե տող նե րը: Ստ վե րը ոչ միայն չմուծ ված հարկ է, այլև աղ ճատ ված մրցակ-

ցու թյուն: Աղ ճատ ված մրցակ ցու թյան հետևան քով ա ռա ջին հեր թին տու ժում են 

փոքր և մի ջին ձեռ նար կա տե րե րը, խա թար վում է ներդ րու մա յին մի ջա վայ րը, 

շու կա յից դուրս են մնում կա րող ու ժե րը, ո րոնք ու նակ են զար գաց նե լու տնտե-

սու թյու նը, նվա զեց նե լու ար տադր ված ապ րանք նե րի ու մա տուց վող ծա ռա յու-

թյուն նե րի գնե րը, բարձ րաց նե լու օ րի նա կան զբաղ վա ծու թյան մա կար դա կը: 

Ե կա մուտ նե րի վե րա բաշ խումն ի օ գուտ մե նաշ նորհ նե րի հան գեց նում է սո-

ցիա լա կան բևե ռաց ման և աղ քա տու թյան խո րաց ման։

Սահ մա նա փակ մրցակ ցու թյու նը մե նաշ նորհ նե րը դարձ նում է ոչ միայն 

ապ րան քի ու ծա ռա յու թյան միակ մա տա կա րար կամ գնորդ, այլև հիմ նա կան 

գոր ծա տու: Աշ խա տա շու կա յում պա հան ջար կի սահ մա նա փակ մրցակ ցու թյու-

նը, ստվե րա յին զբաղ վա ծու թյան բարձր մա կար դա կը բա ցա սա կան նա խադր-

յալ ներ են ստեղ ծում սո ցիա լա կան գոր ծըն կե րու թյան կա յաց ման, աշ խա տող-
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նե րի ի րա վունք նե րի արդ յու նա վետ ու լիար ժեք պաշտ պա նու թյան, ար դար 

գնա գո յաց ման և սո ցիալ-աշ խա տան քա յին լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք նե րի ձևա վոր-

ման հա մար: Մ յուս կող մից՝ գաղտ նիք չէ, որ Հա յաս տա նում ա նա պա հո վու թյան 

նպաստ ստա ցող նե րի մի մասն ընդգրկ ված է ոչ ֆոր մալ հատ վա ծում՝ ու նի 

աշ խա տանք կամ ինք նազ բաղ ված է (ո րոշ դեպ քե րում նույ նիսկ ա վե լի բարձր 

զուտ ե կա մուտ է ստա նում, քան ֆոր մալ զբաղ ված նե րը) կամ հրա ժար վում է 

ա ռա ջարկ վող օ րի նա կան աշ խա տան քից՝ աշ խա տա վար ձի և ն պաս տի միջև 

ոչ էա կան տար բե րու թյան պատ ճա ռով: Աշ խա տու ժի մի մա սը գրանց ված ձեռ-

նար կու թյուն նե րում աշ խա տում է ա ռանց աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի կամ, 

գրանց ված աշ խա տա վար ձից բա ցի, ստա նում է նաև ոչ ֆոր մալ վար ձատ րու-

թյուն: Մի գու ցե այ սօր չգրանց ված աշ խա տուժն ա վե լի է ժան է, ին չը ո րո շա կիո-

րեն մե ծաց նում է աշ խա տու ժի պա հան ջար կը, սա կայն այ սօր վա չգրանց ված 

աշ խա տող նե րը վա ղը զրկված կլի նեն կեն սա թո շակ ստա նա լու հնա րա վո րու-

թյու նից, իսկ այ սօր ար դեն զրկված են առ կա սո ցիալ-աշ խա տան քա յին ե րաշ-

խիք նե րից:

Ակն հայտ է, որ հա յաս տան յան ձեռ նար կա տե րե րից շա տերն ինք նուս են, չեն 

ստա ցել պատ շաճ բիզ նես-կրթու թյուն և գոր ծա րար ո րո շում ներ կա յաց նե լիս 

ա ռա վե լա պես ա ռաջ նորդ վում են «ինչ պես բո լորն, այդ պես էլ ես» սկզբուն քով: 

Ձեռ նար կու թյուն նե րի մե ծա մաս նու թյունն ի զո րու չէ ներ կա յաց նե լու վար կու-

նակ ծրա գիր: Ս րա վառ ա պա ցույցն է նաև այն, որ նույ նիսկ հա մաշ խար հա յին 

ֆի նան սա կան ճգնա ժա մի տա րի նե րին հա յաս տան յան բան կե րում առ կա էր և 

դեռևս առ կա է լիկ վի դայ նու թյան էա կան ա վել ցուկ:

2017-2018 թթ. ակ տի վա ցել են պե տու թյան՝ գոր ծա րա րու թյա նը և հա մայն քա-

յին զար գաց մա նը միտ ված ծրագ րե րը: Մաս նա վո րա պես, պե տու թյու նը մաս-

նա վոր տնտես վա րող նե րին ա ռա ջար կում է ֆի նան սա կան մի ջոց ներ (վարկ, 

լի զինգ), ներդ րում նե րի խոստ ման դի մաց մաս նա վոր տնտես վա րող նե րին 

տրա մադր վում է պե տա կան գույք: Սա կայն այս ծրագ րե րի աշ խար հագ րա-

կան բաշ խու մը փաս տում է, որ Հա յաս տա նի ա ռա վել թույլ զար գա ցած մար զե-

րում պե տա կան հա մա ֆի նան սա վոր մամբ ի րա կա նաց վող ծրագ րե րը հա մե-

մա տա բար ա վե լի քիչ են, քան տնտե սա պես ա ռա վել զար գա ցած մար զե րում: 
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Հա մայն քա յին տնտե սու թյան ա ճի էա կան ազ դե ցու թյուն ու նե ցող գոր ծա րար 

ծրագ րե րի հա մա ֆի նան սա վո րու մը, ո րը պե տու թյան կող մից դրա կան և անհ-

րա ժեշտ քայլ է, կա րիք ու նի թույլ զար գա ցած տա րածք նե րի հա մա չափ զար-

գաց ման ա պա հով ման տե սանկ յու նից նոր մո տե ցում նե րով լրա ցու ցիչ լու ծում-

նե րի:

Գ յու ղատն տե սու թյու նը Հա յաս տա նում ու նի տնտե սա կան զար գաց ման, 

սո ցիա լա կան ար դա րու թյան հաս տատ ման և տն տե սա կան անվ տան գու թյան 

ա պա հով ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն։ Գ յու ղատն տե սու թյու նը լոկ ագ-

րո բիզ նես չէ, և գ յու ղատն տե սու թյա նը չի կա րե լի վե րա բեր վել որ պես գոր ծա-

րա րու թյան տե սա կի, որ տեղ գոր ծում են շու կա յա կան մրցակ ցու թյան օ րենք նե-

րը՝ ու ժե ղը հաղ թում է թույ լին և զ բա ղեց նում նրա տե ղը։ 90-ա կան նե րի սկզբին 

սե փա կա նաշ նորհ վեց հո ղը, գյու ղա ցին մնաց հո ղի հետ մե նակ՝ պե տու թյու նից 

ստա նա լով նվա զա գույն օգ նու թյուն։ Վեր ջին տա րի նե րին գյու ղատն տե սու-

թյա նը տրա մադր վող օ ժան դա կու թյու նը հիմ նա կա նում ուղղ ված է ե ղել խո շոր 

գյու ղատն տե սա կան բիզ նես նե րին և գ յու ղատն տե սա կան ծա ռա յու թյուն ներ 

մա տու ցող ըն կե րու թյուն նե րին՝ այն ակն կա լի քով, որ վեր ջին ներս կկա րո ղա-

նան գյու ղատն տե սու թյան զար գաց ման շար ժիչ ու ժը դառ նալ։ Այս մո տե ցու մը 

բա վա րար չէ՝ հաշ վի առ նե լով, որ գյու ղատն տե սու թյան ար տադ րան քի բա-

ցար ձակ մե ծա մաս նու թյունն ար տադր վում է տնա յին տնտե սու թյուն նե րի կող-

մից, և վեր ջին նե րիս տնտե սա կան կա յուն զար գա ցու մը երկ րի տնտե սու թյան 

նե րա ռա կան ա ճի ա պա հով ման հիմ նա կան գոր ծոն նե րից է։
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ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀՅԴ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ 
ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

Հա մաշ խար հա յին տնտե սու թյան գլո բա լաց ման և զար գաց ման ար դի 

մար տահ րա վեր նե րի պա րա գա յում ակն հայտ է դառ նում, որ ինք նա կա-

ռա վար վող շու կա յի գա ղա փա րա խո սու թյան վրա հիմն ված տնտե սա կան 

քա ղա քա կա նու թյու նը չի կա րող ա պա հո վել տնտե սու թյան այն նե րա ռա-

կան ա ճը, ո րը կե րաշ խա վո րի սո ցիա լա կան ար դա րու թյուն և եր կա րատև 

կա յուն զար գա ցում: Շու կան պետք է են թարկ վի պե տա կան անհ րա ժեշտ 

կար գա վոր ման, որ պես զի ա պա հո վի ստեղծ ված ազ գա յին ե կամ տի ար-

դար վե րա բաշ խու մը հա սա րա կու թյան ան դամ նե րի միջև, որ պես զի կար-

ճա ժամ կետ տնտե սա կան հա ջո ղու թյուն նե րի հաս նե լու մո լուց քը չձևա վո րի 

ա նարդ յու նա վետ տնտե սա կան կա ռուց վածք՝ ան տե սե լով երկ րի հա մե մա-

տա կան ա ռա վե լու թյուն ներն ու զար գաց ման եր կա րա ժամ կետ ի րա կան 

նե րու ժը, չստի պի անխ նա շա հա գոր ծել բնա կան պա շար նե րը, աղ տո տել 

շրջա կա մի ջա վայ րը: Շու կա յի ան տե սա նե լի ձեռ քը չի կան խում տնտե սա-

կան ճգնա ժա մե րը և քա ղա քա ցի նե րին չի ա պա հո վագ րում շու կա յա կան 

ռիս կե րից: Ա վե լին՝ չկար գա վոր վող ա զատ շու կան հան գեց նե լու է խո շո րի 

կող մից փոքր ձեռ նար կա տի րու թյան կլան մանն ու տնտե սա կան մրցակ-

ցու թյան մա կար դա կի կտրուկ անկ մա նը: Հա մաշ խար հա յին տնտե սու թյան 

զար գաց ման պատ մու թյու նը վկա յում է, որ ձա խող վել են ինչ պես շու կա յա-

կան ար մա տա կա նու թյու նը, այն պես էլ շու կա յա վար ման սկզբուն քի լրիվ 

վե րա ցու մը:

Դաշ նակ ցու թյու նը, որ պես ըն կեր վա րա կան և ժո ղովր դա վա րա կան կու սակ-

ցու թյուն, հա վա տում է շու կա յա կան տնտե սու թյա նը, բայց այն հա մոզ մուն քին է, 
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որ պե տու թյու նը՝ կար գա վոր ման, վե րա բաշխ ման ու մակ րոտն տե սա կան կա-

ռա վար ման հա մա լիր գոր ծա ռույթ նե րով, պետք է ու նե նա խթա նիչ, հա կակշ-

ռող դեր տնտե սու թյան մեջ և կան խար գե լի կամ նվա զա գույ նի հասց նի շու կա-

յի ձա խող ման հետևանք նե րը:

Կար գա վոր վող շու կա յա կան տնտե սու թյամբ սո ցիա լա կան ու ժո ղովր դա-

վա րա կան եր կիր ու նե նա լու ՀՅԴ տես լա կա նը հիմն ված է ե րեք հիմ նա կան 
սկզբունք նե րե րով ձևա վոր վող սո ցիալ-տնտե սա կան նե րա ռա կան զար-

գաց ման հա յե ցա կար գի վրա.

 ˬ ա ռա ջան ցիկ տնտե սա կան աճ,

 ˬ սո ցիա լա կան նե րա ռա կա նու թյուն և ար դա րու թյուն,

 ˬ կա յուն զար գա ցում:

ՀՅԴ մո տեց մամբ՝ այս ե րեք սկզբունք նե րը հա վա սա րա պես պետք է ձևա-

վո րեն սո ցիա լա կան պե տու թյան զար գաց ման մո դե լը՝ հիմք ըն դու նե լով նաև 

սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան ուղղ վա ծու թյան տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան 

հիմ նա րար սկզբունք ներն ու նպա տա կադ րում նե րը:

Ա ռա ջան ցիկ տնտե սա կան աճ
Տն տե սու թյու նը պետք է զար գա նա ոչ թե շու կա յա կան, տա րե րա յին մո-

տեց մամբ, այլ՝ պե տա կան անհ րա ժեշտ կար գա վոր ման զու գորդ մամբ ձգտի 

տնտե սու թյան ա ռա վե լա գույն նե րու ժին:

Տն տե սու թյան նե րու ժը պետք է ու նե նա երկ րի հա մե մա տա կան ա ռա վե լու-

թյուն նե րի ամ րապնդ ման և նո րա րա րա կան լու ծում նե րով ընդ լայն ման կա յուն 

և տե սա նե լի հիմք՝ եր կա րա ժամ կե տում ի րա կան գոր ծադ րում նե րի հա մար 

անհ րա ժեշտ մի ջա վայ րով:
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Զու գա հե ռա բար և փո խա դար ձու թյան սկզբուն քով տնտե սա կան զար գա-

ցու մը պետք է ան շե ղո րեն ու ղենշ վի սո ցիա լա կան նե րա ռա կա նու թյամբ, որ-

տեղ ան փո խա րի նե լի է տնտե սու թյան պե տա կան նպա տա կա յին կար գա վո-

րու մը և ակ տիվ մաս նակ ցու թյու նը:

Տն տե սա կան ա ճը բա րե կե ցու թյան անհ րա ժեշտ, բայց ոչ բա վա րար պայ-

ման է: Որ պես զի ա պա հով վի ան հա տի և հա սա րա կու թյան բա րե կե ցու թյու-

նը, անհ րա ժեշտ է, որ տնտե սա կան ա ճի արդ յուն քից օգտ վի ողջ հա սա-

րա կու թյու նը, աճն իր վրա զգա յու րա քանչ յուր ան հատ և ըն տա նիք: Հա մա-

խառն ներ քին արդ յուն քի մե խա նի կա կան ա ճը չի կա րող և եր բեք չի բե րել 

հա մընդ հա նուր բա րե կե ցու թյան ա ճի, ե թե արդ յունքն ար դա րա ցիո րեն չի 

բաշխ վել և վե րա բաշխ վել հա սա րա կու թյան ան դամ նե րի միջև: Զար մա նա-

լի չէ, որ բնակ չու թյան էա կան մա սը խիստ թե րա հա վա տո րեն է վե րա բեր-

վում ՀՆԱ-ի ա ճի պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյա նը: Նույ նիսկ ե թե ա ճը կա, 

այդ ա ճի բա րիք նե րից բնակ չու թյան զգա լի մա սը չի օգտ վում, քա նի որ ա ճի 

արդ յունք նե րը բաշխ վում են սո ցիա լա կան ար դա րու թյան սկզբուն քին հա-

կա ռակ: Ա վե լին՝ մե ծա նում է հա րուստ նե րի և աղ քատ նե րի միջև գո յու թյուն 

ու նե ցող ան դուն դը:

Սո ցիա լա կան նե րա ռա կա նու թյուն և ար դա րու թյուն
Դաշ նակ ցու թյու նը ա ռաջ է քա շում սո ցիա լա կան վի ճա կի բազ մա շերտ ու 

տե սա նե լի բա րե լավ ման և հա սա րա կու թյան կյան քի ո րա կի բարձ րաց ման 

հա մընդ հա նուր և հիմ նա րար հետև յալ մո տե ցու մը. շու կա յի դա սա կան «ան տե
սա նե լի ձեռ քի» ու ժը պետք է լիար ժեք լրաց վի «պե տու թյան տե սա նե լի 
ձեռ քի» ու ժով`

 ˬ հա սա րա կու թյան հա մար սե փա կան երկ րում ստեղ ծե լով ի րա կան 

պայ ման ներ ար ժա նա պա տիվ և ն վիր ված աշ խա տան քի, կրթա կան 

մա կար դա կի ու իր աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նու թյան բարձ րաց-

ման, մրցակ ցա յին և նո րա րա րա կան ձեռ նե րե ցու թյան հա մար,
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 ˬ հայ րե նա կան և օ տա րերկր յա գոր ծա րար նե րի հա մար ստեղ ծե լով 

ա զատ և ար դար պայ ման ներ եր կա րա ժամ կետ ներդ րում նե րի, կոր պո-

րա տիվ պա տաս խա նատ վու թյան մշա կույթ ձևա վո րե լու, հան րա յին բա-

րիք ներ ստեղ ծե լու, սո ցիա լա կան ներդ րում նե րին և խն դիր նե րի լուծ մա-

նը ինս տի տու ցիո նալ մաս նակ ցու թյուն և պատ րաս տա կա մու թյուն ու նե-

նա լու հա մար,

 ˬ պե տու թյան հա մար ամ րագ րե լով լիար ժեք պա տաս խա նատ վու թյուն՝ 

ա զատ, ար դար և հա մե րաշխ հա սա րա կու թյան ձևա վոր ման, ժո ղովր-

դագ րա կան ի րա վի ճա կի խո րա ցող հիմ նախն դիր նե րը հետևո ղա կա-

նո րեն լու ծե լու հա մար, կո ռուպ ցիա յից զերծ, մրցակ ցա յին և անվ տանգ 

զար գաց ման ինս տի տու ցիո նալ մի ջա վայր ա պա հո վե լու հա մար, աշ-

խա տող նե րի սո ցիալ-աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի և ն վա զա գույն 

ե րաշ խիք նե րի ի րա ցու մը, գոր ծա տու նե րին պե տա կան ակ տիվ ա ջակ-

ցու թյամբ աշ խա տա շու կա յում անմր ցու նակ ան ձանց կա յուն զբաղ վա-

ծու թյուն և գոր ծազր կու թյան բնա կան մա կար դակ ա պա հո վե լու հա-

մար, տնտե սու թյան բնա կան մե նաշ նորհ նե րը նպա տա կա յին կա ռա-

վա րե լու, տնտե սու թյան հե ռան կա րա յին, հատ կա պես աշ խա տա տար 

ճյու ղե րի և տա րած քա յին հա մա չափ զար գաց մա նը թի րա խա վոր ված 

պե տա կան ա ջակ ցու թյուն տրա մադ րե լու և մաս նակ ցու թյուն ու նե նա-

լու հա մար, սո ցիա լա պես խո ցե լի խմբե րին (սո ցիա լա պես ա նա պա-

հով, հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող և կ յան քի դժվա րին ի րա վի ճա կում 

հայտն ված այլ ան ձինք) ա ռաջ նա հեր թու թյան սկզբուն քով ուղ վող 

պե տա կան հաս ցեա կան ծրագ րեր ի րա կա նաց նե լու հա մար, պե տա-

կան արդ յու նա վետ ա ջակ ցու թյամբ կրթա կան, ա ռող ջա պա հա կան 

ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լիու թյան և մատ չե լիու թյան ա պա հով ման, 

ա ռողջ և ար ժա նա պա տիվ ծե րու թյան հա մար անհ րա ժեշտ նվա զա-

գույն պայ ման նե րի ձևա վոր ման, հա սա րա կու թյան հա մար ըն դու նե-

լի և արդ յու նա վետ կեն սա թո շա կա յին ա պա հով ման նոր հա մա կար գի 

ձևա վոր ման հա մար:
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Սո ցիա լա կան ար դա րու թյու նը Դաշ նակ ցու թյան հա մար հիմ նա կան օ րա-

կարգ է: Սո ցիա լա կան ար դա րու թյու նը սո ցիա լա կան պե տու թյան հիմքն է, այն 

ե րաշ խա վո րում է հա սա րա կու թյան հա մե րաշ խու թյու նը: Հա մե րաշ խու թյու նը չի 

կա րող լի նել ա ռանց սո ցիա լա կան ար դա րու թյան։

Սո ցիա լա կան ար դա րու թյան և պա րե տո արդ յու նա վե տու թյան սկզբունք-

նե րի միջև հա կա սու թյուն չկա: Հան րա յին բա րիք ներ ստեղ ծե լով և հա սա-

նե լի դարձ նե լով՝ գործ նա կա նում հնա րա վոր է հա սա րա կու թյան մի ան դա-

մի բա րե կե ցու թյու նը ա վե լաց նել ա ռանց մյու սի բա րե կե ցու թյան նվազ ման: 

Մաս նա վո րա պես, պե տու թյան կող մից հա վաք վող գու մար նե րի հաշ վին 

հնա րա վոր է կա ռու ցել հա սա րա կու թյան բո լոր խմբե րի հա մար հա սա նե լի 

ա ռող ջա պա հա կան և կր թա կան ո րակ յալ հա մա կար գեր:

Դաշ նակ ցու թյու նը ձգտում է սո ցիա լա կան լիար ժեք ե րաշ խիք նե րով հա-

սա րա կու թյան, որ տեղ յու րա քանչ յուրն ու նի նյու թա պես ա պա հով ված ար-

ժա նա պա տիվ կյան քի ի րա կան պայ ման ներ՝ ան կախ շու կա յի վայ րի վե-

րում նե րից, որ պես զի մարդն ա զա տո րեն կա րո ղա նա մաս նակ ցել երկ րի 

հա սա րա կա կան և քա ղա քա կան կյան քին: Սո ցիա լա կան ար դա րու թյու նը չի 

են թադ րում խորհր դա յին բա ցար ձակ «հա վա սա րու թյուն», այն չի հա կա սում 

աշ խա տանքն՝ ըստ քա նա կի և ո րա կի վար ձատ րե լու շու կա յա կան սկզբուն-

քին: Հա վա սա րու թյու նը չի հան գեց նում ար դա րու թյան, բայց սո ցիա լա կան 

ար դա րու թյու նը հան գեց նում է նրան, որ յու րա քանչ յուր ոք վար ձատր վի իր 

ներդր մա նը, աշ խա տան քին հա մար ժեք:

Ա զատ տե ղա շար ժի սահ մա նա փա կում ներ չկի րա ռող, մո բիլ աշ խա-

տուժ ու նե ցող այն պի սի պե տու թյու նում, ինչ պի սին Հա յաս տանն է, սո-

ցիա լա կան ան բա րեն պաստ պայ ման ներն ու սո ցիա լա կան ա նար դա րու-

թյան զգա ցու մը հան գեց րել են ար տա գաղ թի ա հագ նա ցող ծա վալ նե րի: 

Ար տագ նա աշ խա տանքն ու ար տա գաղ թը նվա զեց նում են երկ րի տնտե-

սա կան նե րու ժը:



ն ա խ ա գ ի ծ

20

Հան րու թյան լայն զանգ ված նե րին ազ գա յին ո գով և ար ժեք նե րով դաս-

տիա րա կե լը հնա րա վոր է միայն նրանց սո ցիա լա կան կեն սա մա կար դա-

կի բարձ րաց ման պայ ման նե րում: Աղ քա տու թյան հաղ թա հա րու մը ոչ միայն 

սո ցիալ-տնտե սա կան, այլև ազ գա յին անվ տան գու թյան և պաշտ պա նու նա-

կու թյան ա ռում նե րով մեծ նշա նա կու թյուն ու նի:

Պատ մու թյու նը ցույց է տա լիս, որ սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան բարձր մա-

կար դակ ա պա հո ված երկր նե րը ե ղել են նաև տնտե սա կան հա ջո ղու թյուն ներ 

գրան ցած պե տու թյուն ներ: Սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյու նը և արդ յու նա վետ 

պաշտ պա նու թյու նը բարձ րաց նում է ան հա տա կան աշ խա տան քա յին նվիր վա-

ծու թյունն ու պատ րաս տա կա մու թյու նը:

Սո ցիա լա կան ար դա րու թյան հաս տա տու մը վե րա բե րում է նաև սե փա
կա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ պաշտ պա նու թյա նը: Սե փա կա նու-

թյու նը և ժա ռան գու թյան ի րա վուն քը պետք է ե րաշ խա վոր վեն, բայց միա-

ժա մա նակ սե փա կա նա տե րը պետք է ու նե նա հա սա րա կու թյաան նկատ-

մամբ սո ցիա լա կան պար տա վո րու թյուն ներ և պա տաս խա նատ վու թյուն: 

Սե փա կա նու թյու նը պետք է ծա ռա յի ոչ միայն սե փա կա նա տի րոջ շա հե րին, 

այլև հան րա յին բա րօ րու թյա նը: Սե փա կա նա տի րոջ սո ցիա լա կան պա տաս-

խա նատ վու թյու նը Դաշ նակ ցու թյան տնտե սա կան հա յե ցա կար գի հիմ նա-

կան մո տե ցում նե րից է: Հա սա րա կա կան բա րե կե ցու թյու նից ա ռա վել մեծ 

բա ժին ստա ցո ղը դրա դի մաց պետք է ա վե լի մեծ պա տաս խա նատ վու թյուն 

ստանձ նի հա սա րա կու թյան ա ռաջ:

Տն տե սա պես զար գա ցած և սո ցիա լա պես ար դար պե տու թյուն նե րում սո
ցիալաշ խա տան քա յին լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք նե րի ա պա հո վու մը դա րեր 

շա րու նակ ի րա կա նաց վում է սո ցիա լա կան երկ խո սու թյան, կո լեկ տիվ բա-

նակ ցու թյուն նե րի և սո ցիա լա կան գոր ծըն կե րու թյան զար գաց ման մի ջո ցով: 

Այս հար թա կում ազ դե ցիկ և ա ճող դե րա կա տա րում ու նեն ար հես տակ ցա կան 

միու թյուն նե րը՝ որ պես աշ խա տան քա յին ի րա վուն քի, կո լեկ տիվ պայ մա նագ-

րե րի պա հանջ նե րի կա տար ման նկատ մամբ ոչ պե տա կան վե րահս կո ղու թյուն 

ի րա կա նաց նող ինս տի տուտ:
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Դաշ նակ ցու թյու նը ի րա պես ան կախ, ներ կա յա ցուց չա կան ու հզոր արհ
միու թյուն նե րը դի տում է որ պես հան րա պե տա կան, ճյու ղա յին, տա րած քա-

յին և կազ մա կեր պու թյան մա կար դակ նե րում սո ցիա լա կան գոր ծըն կե րու թյան 

հա մա կար գի կա յաց ման և զար գաց ման հա մար ա ռար կա յա կան անհ րա-

ժեշտ պայ ման, և հետևա բար նաև՝ ար դա րու թյան ու սո ցիա լա կան պե տու-

թյան հիմ նաս յու նե րից մե կը:

Կա յուն զար գա ցում
Պե տու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը պետք է ուղղ ված լի նի բնա կան ռե-

սուրս նե րի գեր շա հա գոր ծու մը բա ցա ռե լուն, շրջա կա մի ջա վայ րի, այդ թվում՝ 

մար դու կյան քի և ա ռող ջու թյան վրա բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը նվա զեց-

նե լուն, բնա կան ռե սուրս նե րի հա մա լիր կա ռա վար մա նը և դ րան ցից ստաց-

վող ե կա մուտ նե րի ար դար բաշխ մա նը հա սա րա կու թյան բո լոր ան դամ-

նե րի միջև: Բ նա կան ռե սուրս նե րը՝ հո ղը, ըն դեր քը, ջու րը, կեն դա նա կան ու 

բու սա կան աշ խար հը, ան տա ռը, բնա կան լանդ շաֆտ ներն ու մթնո լոր տա յին 

օ դը, հա մա ժո ղովր դա կան սե փա կա նու թյուն են: Այս բնա կան կա պի տա լը ոչ 

միայն ներ կա, այլև ա պա գա սե րունդ նե րի բա րե կե ցու թյան հա մար է: Մինչ-

դեռ դրանց անխ նա ու չհա մա կարգ ված շա հա գոր ծու մը, դրան ցից ստաց ված 

ե կա մուտ նե րը ոչ միայն բա վա րար չա փով չեն նպաս տում քա ղա քա ցի նե րի 

բա րե կե ցու թյան ա ճին, այլև խնդիր ներ են հա րու ցում ներ կա յի և ա պա գա յի 

ա ռու մով:

Կա յու նու թյու նը զուտ բնա պահ պա նա կան գոր ծոն չէ: Կա յուն զար գա ցու մը 

պա հան ջում է, որ պե տու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը միտ ված լի նի նաև վաղ-

վա բա րե կե ցու թյան ա պա հով մա նը:

Հա յաս տա նի նման ծե րա ցող և ժո ղովր դագ րա կան խո րա ցող այլ խնդիր-

նե րով հա սա րա կու թյու նում աղ քա տու թյան պահ պան վող բարձր մա կար դա-

կի պայ ման նե րում և, հատ կա պես, երբ նպա տա կադր վում է գի տե լի քա հեն 

տնտե սու թյան կա յուն զար գա ցու մը և հա վա սա րա պես՝ սո ցիա լա կան նե րա-

ռա կա նու թյու նը, Դաշ նակ ցու թյու նը հա մոզ ված է.
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սո ցիա լա կան պե տու թյու նը ա ռանց քա յին ներդ րում և խ թա նիչ մաս նակ ցու-

թյուն պետք է ու նե նա ժո ղովր դագ րա կան խնդիր նե րի լուծ ման և աշ խա տա-

շու կա յի եր կա րա ժամ կետ ո րակ յալ ա ռա ջար կի ա պա հով ման ուղ ղու թյամբ, 

կյան քի ո րա կի բա րե լավ ման, նե րառ յալ՝ սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան, 

կրթու թյան և ա ռող ջա պա հու թյան ո լորտ նե րում, ինչ պես նաև սո ցիա լա կան 

ու տնտե սա կան են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց ման, հատ կա պես՝ բնա կան 

մե նաշ նորհ նե րի հա մա լիր կար գա վոր ման և ն պա տա կա յին կա ռա վար մա նը 

գոր ծուն մաս նակ ցու թյուն ա պա հո վե լու ուղ ղու թյուն նե րով:
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ՍՈՑԻԱԼ–ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ  
ՀՅԴ ՀԱՎԱՔԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ

Հա կադր վե լով նեո լի բե րալ մո տե ցում նե րին՝ Դաշ նակ ցու թյու նը հան դես է 

գա լիս պե տու թյան տնտե սա կան կար գա վոր ման, նպա տա կա յին և ակ տիվ 

մաս նակ ցու թյան օգ տին: Պե տու թյու նը պար տա վոր է մի ջամ տել, երբ շու կա յա-

կան մրցակ ցու թյու նը չի ա պա հո վում տնտե սա կան աճ, խա թա րում է սո ցիա-

լա կան ար դա րու թյու նը և սա սա նում երկ րի կա յուն զար գաց ման հնա րա վո-

րու թյու նը: Մեր ժե լով թե՛ կո մու նիզ մը, թե՛ ինք նա հո սի թողն ված կա պի տա լիզ մը՝ 

Դաշ նակ ցու թյու նը ա ռաջ է քա շում հա մընդ հա նուր և հիմ նա րար հետև յալ մո-

տե ցու մը. շու կա յի դա սա կան «ան տե սա նե լի ձեռ քի» ու ժը պետք է լիար ժեք 
կեր պով լրաց վի «պե տու թյան տե սա նե լի ձեռ քի» ու ժով: Դաշ նակ ցու թյու-

նը գի տակ ցում է, որ կան շու կա յա կան տնտե սու թյամբ երկր ներ, որ տեղ բա ցա-

կա յում է ժո ղովր դա վա րու թյու նը, բայց տնտե սա կան հա ջո ղու թյուն ներ ու նե ցող 

բո լոր սո ցիա լա կան պե տու թյուն նե րը ժո ղովր դա վա րա կան են: Դաշ նակ ցու-

թյան ժո ղովր դա վա րու թյունն ա ռաջ նա հերթ միտ ված է սո ցիա լա պես խո ցե-

լի խմբե րի, աշ խա տող նե րի, գյու ղա ցիա կան փոքր տնտե սու թյուն նե րի, փոքր 

և մի ջին ձեռ նար կա տե րե րի սո ցիալ-աշ խա տան քա յին և տն տե սա կան ի րա-

վունք նե րի ու շա հե րի պաշտ պա նու թյա նը: Դաշ նակ ցու թյու նը դա սա կար գա յին 

պայ քա րի կողմ նա կից չէ, ճա նա չում է սե փա կա նու թյան բո լոր ձևե րը (պե տա-

կան, հա մայն քա յին, մաս նա վոր), ող ջու նում է ստեղ ծա գործ աշ խա տան քի մի-

ջո ցով ան հա տի ձգտում նե րը և բա րե կե ցու թյան շա րու նա կա կան ա ճը:

ՆԵ ՐԱ ՌԱ ԿԱՆ ՏՆՏԵ ՍԱ ԿԱՆ Ա ՃԻ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
Ինչ պես ար դեն տե սանք, ան կա խա ցու մից ի վեր Հա յաս տա նում առ կա 

և դեռևս չլուծ ված սո ցիա լա կան խնդիր նե րի բնույթն ու տա րած վա ծու թյու նը, 

ո րոնք բազ մա չափ են և հիմ նա կա նում արդ յունք են տնտե սու թյան տա րե րա-
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յին զար գաց ման ու շու կա յի ձա խո ղում նե րի, օբ յեկ տի վո րեն պարզ են դարձ-

նում, որ պե տու թյու նը պետք է լիար ժեք պար տա վո րու թյուն և ակ տիվ դե րա-

կա տա րու թյուն ստանձ նի տնտե սու թյան կա յուն զար գաց ման ա պա հով ման 

գոր ծում: Պե տու թյու նը պետք է վե րա դառ նա շու կա՝ շտկե լու շու կա յի ակն հայտ 

բաց թո ղում նե րը, խթա նե լու ա ռողջ մրցակ ցու թյու նը և ս տանձ նե լու խո ցե լի 

ա ռան ձին տա րա ծաշր ջան նե րի, տնտե սա կան են թա կա ռուց վածք նե րի զար-

գաց ման շար ժիչ ու ժի դե րը:

Սո ցիա լա կան նե րա ռա կա նու թյան և կ յան քի ո րա կի տե սա նե լի փո փո-

խու թյան հա մար անհ րա ժեշտ է նվա զա գույն մա կար դակն ա պա հո վող (ա պա-

գա միջ նա ժամ կե տում՝ առն վազն տա րե կան մի ջի նը 7 տո կոս, եր կա րա ժամ կե-

տում՝ առն վազն 5 տո կոս) կա յուն տնտե սա կան աճ, ո րը պի տի հիմն ված լի նի 

հետև յալ հիմ նա կան մակ րո գոր ծոն նե րի վրա՝

 ˬ ա ռողջ մրցակ ցու թյան և ներ քին շու կա յի արդ յու նա վետ պաշտ պա նու-

թյան ա պա հո վում,

 ˬ ներ քին պա հան ջար կի և ար տա հան ման խթա նում, ներ մուծ ման փո խա-

րի նում,

 ˬ գոր ծա րար և ներդ րու մա յին մի ջա վայ րի էա կան բա րե լա վում, տա րած-

քա յին հա մա չափ զար գա ցում,

 ˬ ա ճի ա ռաջ նա յին բևեռ նե րի ձևա վոր ման և ակ տի վաց ման մի ջո ցով 

տնտե սու թյան արդ յու նա վե տու թյան բարձ րա ցում,

 ˬ հայ կա կան սփյուռ քի տնտե սա կան նե րու ժի ա ռա վե լա գույնս օգ տա գոր-

ծում:

Ե կա մուտ նե րի ար դար բաշխ ման և ներ քին շու կա յի պա հան ջար կի 
խթան ման հա մար նախ անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել հար կա յին հա
մա կար գի և ն վա զա գույն աշ խա տա վար ձի կար գա վոր ման ար մա տա-
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կան վե րա փո խում ներ: Հար կա յին քա ղա քա կա նու թյան հիմ քում պետք է 

դրվի՝ «շա տից շատ, քչից՝ քիչ» սկզբուն քը. մեծ ե կա մուտ ու նե ցո ղը պետք է 

վճա րի հա րա բե րա կա նո րեն ա վե լի շատ հարկ, քան փոքր ե կա մուտ ու նե-

ցո ղը՝

 ˬ պրոգ րե սիվ ե կամ տա հար կի այն պի սի դրույ քա չա փե րի սահ մա նում, ո րը 

լիար ժեք հնա րա վո րու թյուն կտա մինչև ո րո շա կի սահ մա նը (առն վազն՝ 

աղ քա տու թյան վե րին գծի կրկնա պա տի կը) ա պա հո վել ան ձի ի րա կան 

ե կա մուտ նե րի ա ռա ջան ցիկ ա ճը,

 ˬ մի ջին աշ խա տա վար ձի բարձ րաց մա նը հա մա չափ, տնտե սա կան ու սո-

ցիա լա կան գոր ծոն նե րի ա ռար կա յա կան հաշ վառ մամբ՝ սո ցիա լա կան 

գոր ծըն կե րու թյան մի ջո ցով նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի շա րու նա կա-

կան բարձ րա ցում, ո րը պետք է կա յուն կեր պով ա պա հո վի նվա զա գույն 

աշ խա տա վարձ - մի ջին աշ խա տա վարձ հա րա բե րակ ցու թյու նը 50-60 

տո կո սի մի ջա կայ քում,

 ˬ գոր ծո նա յին ե կա մուտ նե րի (աշ խա տա վարձ, շա հույթ, դի վի դենտ, տո-

կոս, վար ձավ ճար, ռո յալ թի և այլն) հարկ ման տար բե րակ ված և փոխ-

կապ ված դրույ քա չա փե րի սահ մա նում, ո րը գործ նա կա նում ա ռաջ նա-

հերթ կեր պով կխթա նի ի նո վա ցիոն ներդ րում նե րի ներգ րա վու մը, կա-

յուն աշ խա տա տե ղե րի ստեղ ծու մը, ա նօ րի նա կան աշ խա տան քի և ստ-

վե րա յին վար ձատ րու թյան կրճա տու մը,

 ˬ ռիս կե րի վրա հիմն ված պե տա կան վե րահս կո ղու թյան ա ռա վե լա գույն 

վե րաուղ ղում հար կա յին հա մա կար գի ֆիս կալ գոր ծա ռույ թի ա պա հո վու-

մից դե պի կար գա վո րիչ և խ թա նիչ գոր ծա ռույ թի ա պա հո վու մը:

Հաշ վի առ նե լով հա յաս տան յան ներ քին շու կա յի փոքր ծա վա լը՝ ա ռան-

ձին ապ րան քա յին շու կա նե րում հնա րա վոր չէ բա ցա ռել մե նաշ նորհ և գե
րիշ խող դիրք ու նե ցող տնտե սա վա րող նե րի առ կա յու թյու նը: Այ սօր վա տու-

գանք ներն ու գե րիշ խող դիր քի չա րա շա հում նե րից ստաց ված ե կա մուտ ներն 
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ան հա մե մա տե լի են: Անհ րա ժեշտ է մե ծաց նել տու գանք նե րը գե րիշ խող դիր-

քի չա րա շա հում նե րի հա մար, նա խա տե սել հա կամր ցակ ցա յին գոր ծո ղու-

թյան վնա սի փոխ հա տուց ման մե խա նիզմ, հզո րաց նել հա կա մե նաշ նոր հա-

յին պայ քար ի րա կա նաց նող պե տա կան մարմ նի ինս տի տու ցիո նալ կա րո-

ղու թյուն նե րը: Սո ցիա լա կան ար դա րու թյան և ե կա մուտ նե րի վե րա բաշխ ման 

նպա տա կով այդ ըն կե րու թյուն նե րը օ րեն քի ու ժով պետք է դառ նան բաց 

բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն ներ, ո րոնց բաժ նե տոմ սե րի նվա զա գույ նը 30 

տո կո սը ա զատ բա ժա նոր դագր ման կներ կա յաց վի բոր սա յում, ին չը կնպաս-

տի նաև կոր պո րա տիվ մշա կույ թի զար գաց մանն ու հան րա յին վստա հու-

թյան հաս տատ մա նը:

Մ յուս կող մից, բնա կան մե նաշ նորհ նե րը, որ պես սո ցիա լա կան և տն տե-

սա կան զար գա ցու մը և անվ տան գու թյու նը պայ մա նա վո րող կարևո րա գույն 

են թա կա ռուց ված քա յին մակ րո գոր ծոն, Հա յաս տա նի զար գաց ման առն վազն 

այս փու լում պետք է ոչ միայն ա նուղ ղա կի կար գա վոր վեն պե տու թյան կող մից, 

այլև պետք է ու նե նան ուղ ղա կի պե տա կան մաս նակ ցու թյուն՝ կոր պո րա տիվ 

կա ռա վար ման շրջա նակ նե րում ո րո շում ներ կա յաց նե լու հսկիչ փա թե թով:

Աշ խար հա քա ղա քա կան, տնտե սա կան անվ տան գու թյան և ար տա քին 

տնտե սա կան ռիս կե րի կա ռա վար ման ճկուն հա մա կարգ ու նե նա լու հա մար 

անհ րա ժեշտ է ար տա քին տնտե սա կան տար բե րակ ված քա ղա քա կա նու-

թյան ի րա կա նա ցում՝ տնտե սու թյան ի նո վա ցիոն զար գաց ման և մարդ
կա յին կա պի տա լում արդ յուն քա հեն ներդ րում նե րի ներգ րավ ման հիմ նա կան 

նպա տակ նե րով: Սա օբ յեկ տի վո րեն են թադ րում է մի ջազ գա յին գոր ծող ար տո-

նու թյուն նե րի լիար ժեք ի րա ցում և թի րա խա վոր ված ընդ լայ նում, ինչ պես նաև 

հայ կա կան սփյուռ քի տնտե սա կան նե րու ժի մաս նակ ցա յին ներգ րավ ման 

հա մար տե սա նե լի և կա յուն հիմ քե րի ձևա վո րում, հար վա ծա յին և հա տուկ 

խթան նե րի ու ար տո նու թյուն նե րի հա մա կար գի ա պա հո վում:

Հայ կա կան սփյուռ քը, լի նի Ռու սաս տա նում, Եվ րո պա յում, Մի ջին արևել-

քում, Ա մե րի կա նե րում, վիթ խա րի տնտե սա կան գոր ծոն կա րող է հան դի սա նալ, 

ե թե ճիշտ ուղ ղորդ վի: Սփ յուռ քի հայ գոր ծա րար նե րը կա րող են նպաս տել ար-
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տա քին շու կա նե րի պա հան ջար կի ա ճին, ներդ րում նե րի ներգ րավ ման, շու կա-

յա կան և տեխ նի կա կան հմտու թյուն նե րի փո խանց ման գոր ծին: Սփ յուռ քի հետ 

տնտե սա կան կա պե րի զար գաց ման ո լոր տա յին ռազ մա վա րու թյան մշա կու մը 

ա ռաջ նա հերթ քայլ է:

Ար տա քին և ներ քին ներդ րում նե րի, տնտե սա կան անվ տան գու թյան հիմ-

նա կան ե րաշ խիք նե րից է մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան 

ար դար, ան կախ և արդ յու նա վետ դա տաի րա վա կան հա մա կար գի ձևա վո րու-

մը` նե րառ յալ ար բիտ րա ժա յին դա տա րան նե րը: Ներդ րում նե րի ներգ րավ ման 

նպա տա կով պետք է ա ռար կա յա կան դի տարկ վի ներդ րու մա յին ֆոն դի ստեղ-

ծու մը և դ րա կա ռա վար ման թա փան ցիկ կա ռու ցա կար գե րի նա խա տե սու մը՝ 

պե տու թյան, գոր ծա րար նե րի, հա սա րա կու թյան այլ ան դամ նե րի, սփյուռ քի 

ներ կա յա ցու ցիչ նե րի լայն մաս նակ ցու թյամբ:

Հայ րե նա կան ապ րանք նե րի ու ծա ռա յու թյուն նե րի (հատ կա պես՝ զբո սաշր-

ջու թյան ո լոր տը) ար տա հան ման խթան ման հա մար, ի լրումն առ կա գոր-

ծիք նե րի, անհ րա ժեշտ է ակ տի վո րեն և ծ րագր ված օգ տա գոր ծել ՀՀ դես պա-

նատ նե րի, հյու պա տա սա րան նե րի և առևտ րա յին ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րի 

հնա րա վո րու թյուն նե րը, ար տա հան ման սուբ սի դա վո րու մից ու ա պա հո վագ-

րու թյու նից բա ցի՝ ներդ նել պե տա կան ե րաշ խի քով առևտ րի ֆի նան սա վոր-

ման ար դի գոր ծիք ներ: Պե տու թյուն-մաս նա վոր հա մա գոր ծակ ցու թյամբ ար-

տա հան ման լո գիս տիկ կազ մա կեր պու թյուն նե րի ստեղ ծու մը և (կամ) խթա նու-

մը ա ռանց քա յին նշա նա կու թյուն ու նի: Փոքր և մի ջին բիզ նե սի զար գաց ման 

տե սանկ յու նից ա ռա վել կարևոր վում է հա վա քա կան բեռ նե րի ծա ռա յու թյուն-

նե րի մա տուց ման դեպ քում պե տա կան ար տո նու թյան և ա ջակ ցու թյան տրա-

մադ րու մը:

Աշ խար հում տա րած ված, պարզ և տա րի ներ շա րու նակ արդ յու նա վետ գոր-

ծիք նե րը (գո վազդ, այդ թվում՝ մեծ ճա նա չում ու նե ցող սփյուռ քի գոր ծիչ նե րի 

ներգ րավ մամբ, զբո սաշր ջա յին օ պե րա տոր նե րի կար ճա ժամ կետ վե րա պատ-

րաս տում ներ, մրցու թա յին կար գով պե տա կան փոքր դրա մաշ նորհ ներ և այլն) 

պետք է լայն կի րա ռու թյուն գտնեն Հա յաս տա նի զբո սաշր ջու թյան ո լոր տում՝ 
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պե տա կան հա մա պա տաս խան ինս տի տուտ նե րի, ինչ պես նաև հայ կա կան 

սփյուռ քի գոր ծուն ա ջակ ցու թյամբ: Ա ռանց քում պետք է լի նի է կոզ բո սաշր ջու-

թյան և ագ րոզ բո սաշր ջու թյան զար գա ցու մը՝ առ կա նե րու ժի արդ յու նա վետ օգ-

տա գործ մամբ, պե տու թյան ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյամբ, բնու թյան հա տուկ 

պահ պան վող տա րածք նե րում պե տա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց մամբ, ո րը 

գյու ղա կան հա մայնք նե րի հա մար կա պա հո վի լրա ցու ցիչ ե կա մուտ ներ, կեն-

սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյուն և կա յուն օգ տա գործ ման պայ ման նե րի 

ստեղ ծում:

Ներ մուծ ման փո խա րին ման քա ղա քա կա նու թյու նը չի կա րող արդ յու-

նա վետ լի նել, ե թե գո նե պե տա կան գնում նե րի դեպ քում նա խա պատ վու թյուն 

չտրվի տե ղա կան ար տադ րո ղին: Նույ նիսկ ա մե նա հզոր տնտե սու թյուն ներ ու-

նե ցող երկր նե րը, ո րոնք ա ռաջ նորդ վում են ա զա տա կան գա ղա փա րա խո սու-

թյամբ, պե տա կան գնում նե րի դեպ քում ա ռաջ նա հեր թու թյուն են տա լիս տե ղա-

կան ար տադ րո ղին:

Պե տա կան ակ տիվ տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան հա մընդ հա նուր թի-

րա խը պետք է ուղղ ված լի նի նաև ա ճի ա ռաջ նա յին բևեռ նե րի (ա ճի կլաս տեր-

ներ, ա ճի փնջեր) ձևա վոր մանն ու ակ տի վաց մա նը՝ մի ջազ գա յին տա րած ված 

դրա կան փոր ձի հի ման վրա (ԱՄՆ, Ճա պո նիա, Չի նաս տան, Իս րա յել, Մա լայ զիա, 

Ֆ րան սիա, Գեր մա նիա, Սին գա պուր, Թուր քիա և այլն): Ա ճի բևեռ ներ պետք է 

լի նեն փոքր և մի ջին ձեռ նար կա տի րու թյու նը, աշ խա տա տար և գի տե լի քա հեն 

ճյու ղե րը, ռազ մա կան արդ յու նա բե րու թյան բարձր տեխ նո լո գիա տար ո րոշ բնա-

գա վառ ներ (գնա հատ ված ի րա կան նե րու ժի լիար ժեք օգ տա գործ մամբ), զբո-

սաշր ջու թյան տար բեր ձևե րի հա մար ա ռար կա յա կան նե րուժ ու նե ցող բնա կա-

վայ րե րը, խո շոր ներդ րու մա յին նա խագ ծե րով և նոր աշ խա տա տե ղեր ստեղ-

ծող ա ռան ձին ձեռ նար կու թյուն նե րը (հատ կա պես՝ սահ մա նա մերձ, լեռ նա յին և 

բարձր լեռ նա յին բնա կա վայ րե րում): Ա ճի բևեռ նե րի հետևո ղա կան խթա նու մը և 

դ րա կան արդ յուն քը բազ մա պատ կիչ ի րա կան ազ դե ցու թյուն կթող նի ողջ տնտե-

սու թյան զար գաց ման վրա՝ դառ նա լով երկ րի մրցակ ցա յին ա ռա վե լու թյան հիմք: 

Մաս նա վո րա պես, զար գաց ման կոնկ րետ ծրագ րե րի հա մար պետք է սահ ման-

վեն ստան դարտ ներ և դ րա նից բխող՝ պե տա կան ա ջակ ցու թյան, ար տո նու թյուն-
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նե րի և ե րաշ խիք նե րի փա թեթ ներ, դրանց կա տար ման նկատ մամբ պե տա կան 

վե րահս կո ղու թյան թա փան ցիկ կա ռու ցա կար գեր: Ե թե պե տու թյան ա նուղ ղա կի 

օ ժան դա կու թյու նը բա վա րար չէ ա ճի բևե ռի զար գաց ման հա մար՝ հատ կա պես 

տա րած քա յին հա մա չափ զար գա ցումն ա պա հո վե լու տե սանկ յու նից, ա պա պե-

տու թյու նը պետք է ուղ ղա կի մի ջամ տի՝ ստեղ ծե լով պե տա կան ձեռ նար կու թյուն-

ներ, դրանք հե տա գա յում զար գաց նե լով և փո խան ցե լով մաս նա վո րին: Սահ-

մա նա փակ մրցակ ցու թյան պա րա գա յում, ա ռա վե լա բար փոքր ձեռ նար կա տի-

րու թյունն ու նի տար բե րակ ված, ի րա կան խթա նիչ կար գա վոր ման և պե տա կան 

մշտա կան հո գա ծու թյան ա ռար կա յա կան աբհ րա ժեշ տու թյուն:

Գ յու ղատն տե սու թյան զար գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ է կա յուն ե կամ-

տաս տեղծ և ին տեն սիվ գյու ղատն տե սա կան զբաղ վա ծու թյան պայ ման նե րի ու 

խթան նե րի լիար ժեք ձևա վո րում՝ «ա նա պա հո վու թյու նից կա յուն զբաղ վա ծու-

թյուն» հիմ նա կան սկզբուն քով, այդ թվում՝

 ˬ ներդ նել գյու ղատն տե սու թյան ո լոր տում լիար ժեք հաշ վառ ման հա մա-

կարգ և ըստ այդմ ձևա վոր վող ա ռար կա յա կան հնա րա վո րու թյամբ՝ 

գյու ղատն տե սա կան գոր ծու նեու թյան պե տա կան սուբ սի դա վո րում, գյու-

ղատն տե սա կան գոր ծու նեու թյան նե րա ռում կեն սա թո շա կի ի րա վունք 

տվող աշ խա տան քա յին ստաժ մեջ,

 ˬ պե տա կան մաս նակ ցու թյամբ փու լե րով ներդ նել գյու ղատն տե սու թյան 

ռիս կե րի ա պա հո վագ րու թյուն կամ բնա կան ա ղետ նե րի վնաս նե րի 

փոխ հա տուց ման այ լընտ րան քա յին գոր ծուն հա մա կարգ,

 ˬ բա րե լա վել գյու ղատն տե սա կան են թա կա ռուց վաքք նե րը, նե րառ յալ՝ 

ո ռոգ ման հա մա կար գե րի ար դիա կա նա ցու մը, մատ չե լիու թյան և ծած-

կույ թի ընդ լայ նու մը, գյու ղատն տե սու թյան մե քե նա յաց ման աս տի ճա նի 

բարձ րա ցու մը,

 ˬ ա պա հո վել գյու ղատն տե սա կան մթեր քի՝ գյու ղա ցու հա մար արդ յու նա-

վետ ի րաց ման ժա մա նա կա կաից նոր գոր ծիք ներ,
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 ˬ խթա նել գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ նե րի ձևա վո րու մը և արդ յու-

նա վետ զար գա ցու մը,

 ˬ բա րե լա վել գյու ղատն տե սա կան կրթու թյան և խորհր դատ վու թյան հա-

մա կար գը,

 ˬ հստակ նույ նա կա նաց նել Հա յաս տա նի բնակ լի մա յա կան պայ ման նե-

րին և ներ կա ու կան խա տես վող շու կա յա կան (ներ քին և ար տա քին) 

պա հան ջար կին հա մա պա տաս խան բու սա բու ծու թյան ուղ ղու թյուն նե րը, 

ո րոնք կա պա հո վեն գյու ղատն տե սու թյան ա ռա վե լա գույն արդ յու նա վե-

տու թյուն,

 ˬ ձեռ նար կել գոր ծուն մի ջո ցա ռում ներ գյուղմ թեր քի և ար տադ րա մի ջոց-

նե րի կո րուստ նե րի կան խար գել ման ուղ ղու թյամբ,

 ˬ գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ վող նե րի հա մար ա պա հո վել ֆի նան սա-

վոր ման տար բե րակ ված և մատ չե լի պայ ման ներ և ժա մա նա կա կից 

գոր ծիք ներ,

 ˬ կի րա ռել բա վա րար հո վա նա վոր չա կան գոր ծիք ներ Հա յաս տա նում ար-

տադր վող գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի ներ մուծ ման նկատ մամբ:

ՍՈ ՑԻԱ ԼԱ ԿԱՆ ԱՐ ԴԱ ՐՈՒ ԹՅԱ ՆԸ ԵՎ Կ ՅԱՆ ՔԻ Ո ՐԱ ԿԻ ԲԱ ՐԵ ԼԱՎ ՄԱ ՆԸ 
ՄԻՏ ՎԱԾ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ

Դաշ նակ ցու թյան ա ռա ջար կած տնտե սու թյան պե տա կան կար գա վոր ման և 

մաս նակ ցու թյան հիմ նա կան մո տե ցում ներն ու լու ծում նե րը, տնտե սա կան կա-

յուն ա ճին զու գա հեռ, պետք է հետևո ղա կա նո րեն հան գեց նեն ե կա մուտ նե րի 
վե րա բաշխ ման եր կա րա ժամ կետ հետև յալ թի րա խի փու լա յին ա պա հով մա նը.

տնտե սու թյան մեջ ստեղծ վող յու րա քանչ յուր 1 ՀՀ դրամ ՀՆԱի առն
վազն 25 տո կո սը (2017 թ. շուրջ 12 տո կո սի փո խա րեն), բնա գա վառ նե
րի հա մար սահ ման ված թի րախ նե րին ու ծրագ րա յին ա ռաջ նա հեր թու
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թյուն նե րին հա մա չափ, պետք է ուղղ վի սո ցիա լա կան ո լոր տին, նե րառ
յալ՝ սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյու նը, ա ռող ջա պա հու թյու նը, կրթու
թյու նը, մշա կույ թը:

Պե տա կան մի ջոց նե րի կա յուն ա վե լաց մա նը զու գա հեռ՝ սո ցիա լա կան կա-

րիք նե րի և նա խա տես վող ռե սուրս նե րի հա մա կող մա նի գնա հատ ման հեն քի 

վրա անհ րա ժեշտ է մշա կել և ի րա կա նաց նել սո ցիա լա կան պաշտ պա նու
թյան պե տա կան ու հա մայն քա յին վե րաի մաս տա վոր ված և ար դիա կան նոր 

ծրագ րեր, ամ բող ջա կա նաց նել շա հա ռու նե րի նե րառ ման շրջա նա կը, սահ մա-

նել շա հա ռու նե րի խմբե րի և տա րած քա յին ա ռար կա յա կան ա ռաջ նա հեր թու-

թյուն նե րը՝ յու րա քանչ յուր քա ղա քա ցու նվա զա գույն սո ցիա լա կան կա րիք նե րի 

բա վա րար ման վերջ նան պա տա կով:

Դաշ նակ ցու թյան հա մար ա ռաջ նա յին կարևո րու թյուն ու նի աշ խա տա շու
կա յի պե տա կան կար գա վո րու մը և աշ խա տող նե րի սո ցիալ-աշ խա տան քա-

յին ի րա վունք նե րի և շա հե րի հա մա լիր պաշտ պա նու թյու նը:

Զ բաղ վա ծու թյան պե տա կան կար գա վոր ման ծրագ րե րը պետք է ամ բող-

ջա պես վե րաի մաս տա վոր վեն, ըն թա ցա կար գե րը ա ռա վե լա գույնս պար զեց-

վեն: Արդ յուն քի տե սանկ յու նից պետք է են թարկ վեն ամ բող ջա կան է լեկտ րո-

նա յին և ն պա տա կա յին կա ռա վար ման, իսկ բո վան դա կա յին ա ռու մով պետք է 

դառ նան գոր ծա տու նե րի հա մար պե տա կան տար բե րակ ված սուբ սի դա վո րում՝ 

առ կա թա փուր և նոր ստեղծ վող աշ խա տա տե ղերն ա ռաջ նա հերթ անմր ցու-

նակ ան ձան ցով հա մալ րե լուն, ե րի տա սարդ նե րի՝ կրթու թյու նից աշ խա տա շու-

կա անց ման նոր լու ծում նե րի ա պա հով մանն ուղղ ված: Ծ րագ րե րի ակն կալ վող 

արդ յունք պետք է սահ ման վի գոր ծա զուր կի կա յուն զբաղ վա ծու թյան ա պա հո-

վու մը (ե րեք տա րուց ոչ պա կաս) այն մո տեց մամբ, որ յու րա քանչ յուր շա հա ռո-

ւի հա մար ծրագ րով ծախս ված պե տա կան մի ջոց նե րը պետք է վե րա դարձ վեն 

ար դեն զբաղ ված շա հա ռո ւի ե կամ տա հար կով:

Մ յուս կող մից՝ կա յուն զբաղ վա ծու թյան ա պա հով ման տե սանկ յու նից 

ա ռանց քա յին են աշ խա տա տար ճյու ղե րը, ո րոնք, տնտե սա կան արդ յունք 
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ստեղ ծե լուց բա ցի, ու նեն էա կան սո ցիա լա կան նշա նա կու թյուն ան կախ այն 

փաս տից, որ աշ խա տա վար ձե րի մա կար դա կը ո րո շա կիո րեն ցածր է՝ հա մե-

մա տած գի տե լի քա հեն և բարձր տեխ նո լո գիա կան արդ յու նա բե րու թյան հետ։ 

Նույ նիսկ ե թե շա հու թա բեր չեն, պե տու թյան հա մար ա ռա վել նպա տա կա հար-

մար պետք է լի նի աշ խա տա տար ճյու ղե րի ձեռ նար կու թյուն նե րի մաս նա կի 

սուբ սի դա վո րու մը՝ որ պես ա նա պա հո վու թյան նպաս տին այ լընտ րանք և տա-

րած քա յին հա մա չափ զար գաց ման խթան ման ա ռար կա յա կան գոր ծիք:

Էա պես կարևոր վում է նաև հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց զբաղ-

վաղ վա ծու թյան ա պա հո վու մը գոր ծա տու նե րի հա մար պար տա դիր ա պա հով-

ման են թա կա ա շա տա տե ղե րի պա հան ջի (քվո տա նե րի) լիար ժեք գոր ծադր-

ման, ինչ պես նաև պե տա կան մաս նակ ցու թյամբ և անհ րա ժեշտ ար տո նու թյուն-

ներ նա խա տե սե լու մի ջո ցով՝ սո ցիա լա կան ձեռ նար կա տի րու թյան (սո ցիա լա-

պես խո ցե լի խմբե րի զբաղ վա ծու թյուն ա պա հո վող, սո ցիա լա կան նպա տակ 

հե տապն դող ձեռ նար կա տի րու թյան տե սակ) կա յաց մամբ և զար գաց մամբ:

Ն վա զա գույն աշ խա տա վար ձի կար գա վոր ման նոր մո տե ցում նե րը, բա-

ցի տնտե սա կա նից, պետք է ա պա հո վեն սո ցիա լա կան հետև յալ կարևոր արդ-

յունք նե րը՝

 ˬ ստեղծ ված հա վել յալ ար ժե քի ար դար բաշ խում գոր ծա տո ւի և աշ խա տո-

ղի միջև,

 ˬ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի չա փի պար բե րա բար (առն վազն եր կու 

տա րին մեկ ան գամ) վե րա նա յում և հետևո ղա կան բարձ րա ցում՝ հիմ քում 

դնե լով կեն սա պա հով ման նվա զա գույն զամբ յու ղի փո փոխ վող ար ժե քը,

 ˬ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի մե ծու թյու նը ա զա տել բո լոր տե սա կի 

հար կե րից և պար տա դիր այլ վճար նե րից,

 ˬ «նպաստ, թե՞ աշ խա տա վարձ» եր կընտ րան քի ամ բող ջա կան լու ծում՝ ի 

օ գուտ օ րի նա կան աշ խա տան քի,
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 ˬ աշ խա տող աղ քատ նե րի թվի էա կան կրճա տում և այս երևույ թի հետևո-

ղա կան բա ցա ռում,

 ˬ ստվե րա յին զբաղ վա ծու թյան և ոչ ֆոր մալ վար ձատ րու թյան կրճա տում, 

հա մա պա տաս խա նա բար ե կամ տա յին հար կի գծով մուտ քե րի ա վե լա-

ցում՝ նաև պե տա կան արդ յու նա վետ վե րահս կո ղու թյան գոր ծադր մամբ,

 ˬ վար ձատ րու թյան մա կար դա կի բարձ րաց մամբ պայ մա նա վոր ված՝ ապ-

րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի վճա րու նակ պա հան ջար կի ա վե լա ցում,

 ˬ սո ցիալ-աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի հա վա սա րակշռ ված պաշտ-

պա նու թյան գոր ծուն հա մա կար գի ձևա վոր ման ի րա կան նա խադր յալ-

նե րի ստեղ ծում:

Մ յուս կող մից՝ աշ խա տող նե րի սո ցիալ-աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի 

լիար ժեք պաշտ պա նու թյու նը օբ յեկ տի վո րեն պա հան ջում է սո ցիա լա կան գոր-

ծըն կե րու թյան զար գա ցում, նե րառ յալ՝ պե տա կան ա ջակ ցու թյամբ արհ միու
թյուն նե րի ինս տի տու ցիո նալ հզո րա ցում և դե րի հետևո ղա կան բարձ րա ցում 

աշ խա տան քա յին օ րեսդ րու թյան պա հանջ նե րի կա տար ման նկատ մամբ ոչ 
պե տա կան վե րահս կո ղու թյան շրջա նակ նե րում: Զու գա հե ռա բար անհ րա-

ժեշտ է ՀՀ ստանձ նած մի ջազ գա յին պար տա վո րու թյուն նե րին հա մա պա տաս-

խան՝ ամ բող ջա կա նաց նել աշ խա տան քա յին օ րեսդ րու թյան պա հանջ նե րի կա-

տար ման նկատ մամբ պե տա կան վե րահս կո ղա կան հա մա կար գը՝ բարձ-

րաց նե լով արդ յու նա վե տու թյու նը, միա ժա մա նակ բա ցա ռե լով առ կա և հ նա րա-

վոր կո ռուպ ցիոն ռիս կե րը:

Դաշ նակ ցու թյու նը հա մոզ ված է, որ միայն տնտե սա կան ա ճը և սո ցիա-

լա կան լար վա ծու թյան թու լա ցու մը ինք նին բա վա րար չեն ծայ րա հեղ վի-

ճա կի հաս նող ժո ղովր դագ րա կան հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման հա մար: 

Ժո ղովր դագ րա կան ի րա վի ճա կի բա րե լավ ման և մար տահ րա վեր նե րի դի-

մա կայ ման հա մար ա ռաջ նա հերթ կարևո րում է հետև յալ կա յուն հիմ քե րի 

ա պա հո վու մը՝
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 ˬ գոր ծող սո ցիա լա կան ա ջակ ցու թյան ծրագ րե րի այն պի սի վե րաի մաս-

տա վո րում և նոր ծրագ րա յին մո տե ցում նե րի ներդ րում, որ հա ջորդ ե րե-

խա յի ծնուն դը ըն տա նի քում դառ նա զար գաց ման և սե փա կան երկ րում 

ամ րա նա լու նոր ու ի րա կան հնա րա վո րու թյուն, այլ ոչ թե սո ցիա լա կան 

խնդիր նե րը խո րաց նե լու պատ ճառ,

 ˬ ներ գաղ թի ա մե նամ յա պե տա կան ծրագ րի ի րա կա նա ցում հետև յալ գե-

րա կա յու թյուն նե րով՝ վեր ջին 5-10 տա րի նե րին ար տա գաղ թած և ար տերկ-

րում դեռևս չհա մարկ ված (չին տեգր ված) ե րի տա սարդ նե րի վե րա դարձ,

 ˬ «ու ղեղ նե րի» ար տա հոս քից՝ ներ հոսք, ե րի տա սարդ նե րի շրջա նում ար-

տա գաղ թի տրա մադր վա ծու թյան նվա զեց մա նը և ս տեղծ ված նոր հնա-

րա վո րու թյուն նե րին միտ ված քա րոզ չու թյուն, հայ րե նա դար ձու թյա նը վե-

րա բե րող հա տուկ ար տո նու թյուն նե րի տրա մադ րում ու վե րա հա մարկ-

ման հա մար անհ րա ժեշտ նվա զա գույն պայ ման նե րի ձևա վո րում ու 

զար գա ցում,

 ˬ զար գաց մա նը հա մա հունչ ըն տա նե կան ար ժեք նե րի վե րաի մաս տա վո-

րում՝ նո րո վի պահ պա նե լով ազ գա յի նը,

 ˬ աշ խա տու ժի շար ժը կար գա վո րող միջ պե տա կան հա մա ձայ նագ րե րի 

կնքում հիմ նա կան ըն դու նող երկր նե րի հետ՝ ան կա նոն միգ րա ցիա յի 

կար գա վոր ման, աշ խա տա շու կա յի լար վա ծու թյու նը թու լաց նե լու նպա-

տա կադր մամբ, երբ հստակ կսահ ման վեն աշ խա տան քա յին ժա մա նա-

կա վոր միգ րանտ նե րի վե րա դար ձի հիմ քե րը,

 ˬ ե րի տի սարդ նե րին ուղղ ված պե տա կան ծրագ րե րի զար գաց մա նը զու-

գա հեռ՝ գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում բնա կա րա նա շի նու թյան պե տա-

կան նպա տա կա յին նոր ծրագ րե րի ի րա կա նա ցում:

Ն վա զա գույն աշ խա տա վար ձի բարձ րաց մա նը զու գա հեռ՝ պետք է պար-

բե րա բար բարձ րաց վեն նաև կեն սա թո շակ նե րի ու ա նա պա հո վու թյան 
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նպաստ նե րի չա փե րը՝ հիմ քում դնե լով ինչ պես պե տա կան բյու ջեի ա ճող հնա-

րա վո րու թյուն նե րը, սո ցիա լա կան ո լոր տին հատ կաց վող մի ջոց նե րի ա ռա ջան-

ցիկ ա ճի ա պա հով ման սկզբուն քը, այն պես էլ՝ կեն սա պա հով ման նվա զա գույն 

զամբ յու ղի փո փոխ վող ար ժե քը: Պար բե րա բար պետք է ի րա կա նաց վի կեն-

սա թո շակ նե րի, նպաստ նե րի, պե տա կան հատ վա ծում աշ խա տող նե րի աշ խա-

տա վար ձե րի ին դեք սա վո րում՝ նկա տի ու նե նա լով գնա ճի փաս տա ցի ցու ցա-

նիշ նե րը:

Անհ րա ժեշտ է նաև ար մա տա պես վե րա նա յել ըն տա նիք նե րի ա նա պա
հո վու թյան գնա հատ ման հա մա կար գը, ո րը հան դի սա նում է սո ցիա լա կան 

ա ջակ ցու թյան քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան, ո րո շիչ գոր ծի քը: Գ նա հատ-

ման կի րառ վող ա նուղ ղա կի մե թոդն ու նի են թա կա յա կան բարձր աս տի ճան, 

հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է սո ցիա լա կան աշ խա տո ղի են թա կա յա կան 

գնա հա տում նե րով, նաև առ կա են կո ռուպ ցիոն բարձր ռիս կեր, խնդրա հա-

րույց է նպաստ նե րի հաս ցեա կա նու թյան տե սանկ յու նից: Այս մե թո դը պետք է 

փո խա րին վի ուղ ղա կի մե թո դով, ո րի հիմ քում ա ռա վե լա պես պետք է լի նեն ըն-

տա նի քի ե կա մուտ նե րը, հա վաս տի և ս տու գե լի աղբ յուր նե րից ձևա վոր վող այլ 

տե ղե կատ վու թյուն: Մ յուս կող մից՝ սո ցիա լա կան ա ջակ ցու թյան պա սիվ քա ղա-

քա կա նու թյու նից պետք է ան ցում կա տա րել աղ քա տու թյան հաղ թա հար ման, 

զբաղ վա ծու թյան խթան ման ա ռա վել ակ տիվ՝ արդ յուն քի միտ ված քա ղա քա-

կա նու թյան, ո րը պետք է լիար ժեք ա պախ թա նի ա մեն գնով նպաս տի ստաց-

ման առ կա ձգտում նե րը՝ ի հա շիվ օ րի նա կան աշ խա տան քի կամ ինք նազ բաղ-

վա ծու թյան:

Ա նա պա հո վու թյան նպաստ պետք է ստա նան այն աղ քատ ըն տա նիք
նե րը, ո րոնց կազ մում չկան աշ խա տան քա յին տա րի քի աշ խա տու նակ 
ան դամ ներ: Աշ խա տան քա յին տա րի քի աշ խա տու նակ ան ձանց պետք է 
ա ռա ջարկ վի պե տա կան ա ջակ ցու թյամբ կա յուն զբաղ վա ծու թյան կամ 
ինք նազ բաղ վա ծու թյան ա պա հո վում:

Երկր նե րը մշտա պես փնտրում են ա ռա վել արդ յու նա վետ ե ղա նա կեր՝ ի րենց 

քա ղա քա ցի նե րի ար ժա նա պա տիվ ծե րու թյու նը ա պա հո վե լու հա մար։ Հա յաս-
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տա նը ևս կա րիք ու նի կեն սա թո շա կա յին բա րե փո խում նե րի և նոր հա մա-

կար գի մշակ ման։ Հան րա յին վստա հու թյուն և ա ջակ ցու թյուն ստա նա լու նպա տա-

կով հնա րա վոր ենք հա մա րում նոր կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գին անց նե լու 

հար ցը դնել հան րաք վեի: Դաշ նակ ցու թյու նը կեն սա թո շա կա յին նոր հա մա կար գի 

ձևա վոր ման հա մար ա ռա ջար կում է հետև յալ հիմ նա կան սկզբունք նե րը՝

 ˬ սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյուն՝ որ պես ան ձի ի րա վունք և պե տու թյան 

դրա կան (պո զի տիվ) պար տա վո րու թյուն,

 ˬ միջ սերն դա յին և ներ սերն դա յին հա մե րաշ խու թյուն,

 ˬ սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան նպա տա կա յին վճար նե րի կա տա րում 

պե տա կան բյու ջեի հա տուկ հաշ վին,

 ˬ գոր ծա տու, աշ խա տող, պե տու թյուն ամ բող ջա կան մաս նակ ցու թյան 

ա պա հո վում,

 ˬ հա մար ժե քու թյուն՝ թո շա կի չա փի հա մար ե լա կետ պետք է հան դի սա նա 

կեն սաա պա հով ման նվա զա գույն զամբ յու ղի ար ժե քը կամ տվյալ պա-

հին երկ րի մի ջին աշ խա տա վար ձի առն վազն 40 տո կո սը,

 ˬ օ րի նա կան աշ խա տան քի խթա նում՝ աշ խա տան քա յին ստա ժը նույն պես 

պետք է հաշ վի առն վի թո շա կի չա փի ո րոշ ման հա մար:

 ˬ Սո ցիա լա կան ար դա րու թյան հաս տատ ման հա մար ա ռաջ նա յին նշա-

նա կու թյուն ու նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ի րա ցու մը: Սո ցիա լա-

կան պե տու թյու նում մաս նա վոր սե փա կա նու թյու նը պետք է ծա ռա յի նաև 

հան րա յին շա հին: Դաշ նակ ցու թյու նը չի ա ռա ջար կում ազ գայ նա ցում կամ 

սե փա կա նու թյան վե րա բաշ խում, սա կայն՝

 ˬ ներդ րում ներ ներգ րա վե լու և նոր աշ խա տա տե ղեր ստեղ ծե լու նպա-

տա կով սե փա կա նաշ նորհ ված և չօգ տա գործ վող կամ ոչ նպա տա կա-
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յին օգ տա գործ վող գույ քը պետք է հարկ վի ա վե լի բարձր, քան հա մար-

ժեք այլ գույ քը՝ այն պի սի դրույ քա չա փով, որն ի րա կան նա խադր յալ ներ 

կստեղ ծի այդ գույ քի նպա տա կա յին օգ տա գործ ման կամ օ տար ման 

հա մար,

 ˬ պե տա կան գույ քի նպա տա կա յին օ տա րու մը մաս նա վո րին պետք է պա-

րու նա կի հստակ պայ ման ներ, ըստ ո րի ե թե նոր սե փա կա նա տե րը չի 

կա տա րում ներդ րու մա յին պար տա վո րու թյուն նե րը, ա պա գույ քի օ տար-

ման պայ մա նա գի րը չե ղարկ վում է, իսկ պե տու թյունն ի րա վունք է ու նե-

նում ստա նա լու կորց րած ե կա մու տը:

Կ յան քի ո րա կի և կա յուն զար գաց ման ա պա հով ման նպա տա կադ րում-

նե րի տե սանկ յու նից ա ռանց քա յին պետք է լի նեն նաև ա ռող ջա պա հու
թյու նը, կրթու թյու նը, մշա կույ թը: Այս հա մա կար գե րի արդ յու նա վե տու-

թյանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե րը ևս  ա ռար կա յա կան անհ րա ժեշ տու թյուն 

են:

Կր թա կան քա ղա քա կա նու թյու նը պետք է բխի ոչ միայն աշ խա տա շու-

կա յի առ կա պա հան ջար կից, այլև ա ռա ջան ցիկ լու ծում նե րով ո րակ յալ կադ-

րե րի պատ րաս տու մը պետք է դի տարկ վի որ պես գի տե լի քա հեն և ի նո վա-

ցիոն տնտե սու թյան զար գաց ման ի րա կան ու կա յուն հիմք: Կր թու թյան ո լոր-

տում անհ րա ժեշտ են հա մար վում նաև հետև յալ բա րե փո խում նե րը՝

 ˬ նա խադպ րո ցա կան կրթու թյան, հան րակր թու թյան և մաս նա գի տա կան 

կրթու թյան պե տա կան ֆի նան սա վոր մամբ անվ ճար ա պա հո վում՝ ծա-

ռա յու թյուն նե րի ո րա կի ու մատ չե լիու թյան գոր ծուն ե րաշ խիք նե րի լիար-

ժեք ներդր մամբ,

 ˬ կրթու թյուն-աշ խա տա շու կա ո րա կա կան կա պի ա պա հո վում՝ կրթա կան 

չա փո րո շիչ նե րի ամ բող ջա կան ներդր մամբ և աշ խա տա շու կա յի ի րա կան 

պա հանջ նե րին կրթու թյան ո րա կա կան պա հանջ նե րի լիար ժեք հա մա-

պա տաս խա նեց մամբ,
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 ˬ մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման և վե րա մաս նա գի տաց ման արդ յու-

նա վետ հա մա կար գի ներ դում տա րի քա յին բո լոր խմբե րի հա մար, ինչ-

պես նաև մաս նա գի տա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում կա-

րիե րա յի ու ղորդ ման ծա ռա յու թյան ար մա տա վո րում,

 ˬ նախ նա կան և մի ջին մաս նա գի տա կան կրթա կան ծրագ րե րում, մաս-

նա գի տա կա նից զատ, ինք նազ բաղ վա ծու թյան ա պա հով ման՝ սե փա-

կան փոքր բիզ նե սը հիմ նե լու լիար ժեք գի տե լիք նե րի և հմ տու թյուն նե րի 

տրա մադ րում:

Ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում պե տա կան ա ջակ ցու թյան (նե րառ յալ 

ա ռող ջա պա հա կան պե տա կան ա պա հո վագ րու թյան մի ջո ցով) հաս ցեա-

կա նու թյան ու ա ռաջ նա հեր թու թյան հիմ քում պետք է դրվի շա հա ռու նե րի 

խո ցե լիու թյու նը, տա րած քա յին հա մա չափ զար գաց ման նպա տա կադ րու մը: 

Ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի բա րե փո խում նե րը պետք է նե րա ռեն նաև ծա-

ռա յու թյուն նե րի տար բե րակ ված սա կագ նե րի ձևա վոր ման հա մար լիար ժեք 

խթան նե րի ա պա հո վու մը, հան րա պե տու թյան ողջ տա րած քում այդ ծա ռա-

յու թյուն նե րի ար դիա կա նա ցու մը, ո րա կի ու մատ չե լիու թյան բարձ րա ցու-

մը: Դաշ նակ ցու թյու նը կար ծում է, որ օ րա կար գա յին պետք է մնան ա ռող-

ջա պա հու թյան հա մա կար գի ամ բող ջա կան է լեկտ րո նա յին կա ռա վար ման 

գոր ծիք նե րի ներդ րու մը, ինչ պես նաև ա ռող ջա պա հու թյան պար տա դիր պե-

տա կան ա պա հո վագ րու թյան փու լա յին ներդ րու մը նվա զա գույն բա զա յին 

փա թե թով:

Որ պես հիմ նարդ յունք՝ պետք է թի րա խա վոր վեն վե րար տադ րո ղա կան 

ա ռող ջու թյան բա րե լա վու մը, կյան քի մի ջին տևո ղու թյան ա վե լա ցու մը և մա-

հա ցու թյան ընդ հա նուր գոր ծակ ցի նվա զու մը: Ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու-

թյուն նե րը չպետք է կենտ րո նաց վեն միայն մայ րա քա ղա քում. տա րած քա-

յին հա մա չափ զար գաց ման քա ղա քա կա նու թյան շրջա նա կում մար զե րում 

պետք է ձևա վոր վեն և գոր ծեն ի րենց տեխ նի կա կան և մաս նա գի տա կան 

հա գեց վա ծու թյամբ Երևա նի բուժ հաս տա տու թյուն նե րին չզի ջող բժշկա կան 

կենտ րոն ներ։
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Մ շա կույ թի ո լոր տը մեր ազ գա յին ինք նու թյան գլխա վոր բա ղադ րիչ նե րից է, 

և Դաշ նակ ցու թյու նը կարևո րում է վեր ջի նիս հա մա կար գաս տեղծ նշա նա կու-

թյու նը կյան քի ո րա կի բա րե լավ ման հա մար, ինչ պես նաև բա ցա ռիկ դե րա կա-

տա րու թյու նը կա յուն զար գաց ման հա մա տեքս տում: Մ շա կու թա յին ժա ռան գու-

թյան պահ պա նու թյու նը, զար գա ցումն ու կա պի տա լա ցու մը պետք է մշտա պես 

ու ղեկց վեն պե տու թյան նպա տա կա յին ա ջակ ցու թյամբ: Պե տա կան թի րա խա-

վոր ված ծրագ րա յին ա ջակ ցու թյան հիմ քում պետք է դրվեն հոգևոր աղ քա տու-

թյան հաղ թա հա րու մը, սկսնակ ստեղ ծա րար նո րա րա րու թյուն նե րի խթա նու մը, 

մշա կու թա յին բազ մա զա նու թյան քա ջա լե րումն ու հա սա նե լիու թյու նը, մշա կու-

թա յին ազ գա յին ար ժեք նե րի հետևո ղա կան մի ջազ գայ նա ցու մը, ինչ պես նաև 

մշա կու թա յին կրթու թյան և գե ղար վես տա կան դաս տիա րա կու թյան հա մար 

ինս տի տու ցիո նալ լիար ժեք հիմ քե րի ա պա հո վու մը:

Կա յուն զար գաց ման և ժո ղովր դա վա րու թյան հաս տատ ման կարևոր նա-

խա պայ ման նե րից է նաև սե ռե րի շա հե րի լիար ժեք գնա հա տումն ու հա վա սար 

հնա րա վո րու թյուն նե րի ա պա հո վու մը: Երկ րի զար գաց ման, մրցու նա կու թյան, 

անվ տան գու թյան, սո ցիա լա կան ար դա րու թյան և հա մե րաշ խու թյան շա հը պա-

հան ջում է նաև հան րա յին կյան քի տար բեր ո լորտ նե րում արդ յու նա վետ օգ-

տա գոր ծել կա նանց նե րու ժը, պե տա կան կա ռա վար ման բո լոր մա կար դակ նե-

րում հաս նել կա նանց հա վա սա րակշռ ված ներ կա յաց վա ծու թյան:

Ի րա կա նաց վող բազ մո լորտ բա րե փո խում նե րին զու գա հեռ՝ բնակ չու թյան 

կյան քի ո րա կի բա րե լավ ման արդ յուն քի ա պա հով ման տե սանկ յու նից պետք է 

ձևա վո րել և շա րու նա կա բար օ րա կար գում պա հել հան րա յին ի րա զե կում նե րի 

դրա կա նա կենտ րոն թի րա խա վո րու մը, ինչ պես նաև զանգ վա ծա յին լրատ վու-

թյան տե ղե կատ վու թյան ո րա կի ու է թի կա յի ա պա հով ման կա ռու ցա կար գե րի 

ներդ րու մը:

ԿԱ ՅՈՒՆ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱ ՆԸ ՄԻՏ ՎԱԾ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
Են թա կա ռուց ված քա յին ներդ րում նե րը նպաս տում են եր կա րա ժամ-

կետ տնտե սա կան ա ճին: Սա կայն են թա կա ռուց ված քա յին մեծ ծրագ րեր 

նա խա ձեռ նե լիս անհ րա ժեշտ է խու սա փել «են թա կա ռուց ված քա յին ծու
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ղա կից», երբ ծրագ րի փաս տա ցի ժամ կետն ու բյու ջեն բազ մա պա տիկ գե-

րա զան ցում են նա խա հա շի վը, ին չի հետևան քով չի ա պա հով վում ծրագ րից 

ակն կալ ված արդ յուն քը: Այս դեպ քում ծրա գի րը դա դա րեց նե լը ֆի նան սա-

կան կա ռա վար ման տե սանկ յու նից կա րող է ար դա րաց ված լի նել, սա կայն 

այդ ո րո շումն իր մեջ քա ղա քա կան էա կան ռիսկ է պա րու նա կում. գու մար է 

վատն վել: Ծ րագ րի վրա փաս տա ցի ա վե լի շատ գու մար է ծախս վում, քան 

նա խա պես պլա նա վոր ված էր, հետևա բար՝ ծրագր ված ե կամ տա բե րու թյու-

նը կամ ազ դե ցու թյու նը տնտե սու թյան վրա չի ա պա հով վում, և ծ րա գի րը 

դառ նում է վնա սա բեր:

Դաշ նակ ցու թյու նը, հստակ գի տակ ցե լով են թա կա ռուց ված քա յին ծրագ րե-

րի կարևո րու թյու նը կա յուն զար գաց ման տե սանկ յու նից, անհ րա ժեշտ է հա-

մա րում նա խա պես լիար ժեք և ա ռար կա յա կան հաշ վար կել են թա կա ռուց-

ված քա յին ծրագ րե րի սո ցիա լա կան ու տնտե սա կան արդ յու նա վե տու թյու նը և 

ռիս կայ նու թյու նը: Նաև նպա տա կա հար մար է ի րա կա նաց նել մի քա նի ա ռան-

ձին ծրագ րեր՝ մեկ խո շոր ծրագ րի փո խա րեն: Մի քա նի ա ռան ձին ծրագ րե րի 

ի րա կա նա ցու մը կա րող է ա պա հո վել նույն տնտե սա կան արդ յուն քը, ինչ մեկ 

միաս նա կան ծրա գի րը, բայց դրան ցից մե կի ձա խո ղու մը չի հան գեց նի մյուս 

ծրագ րե րի ձա խող մա նը: Այդ պի սի ծրագ րեր կա րող են լի նել ջրամ բար նե րի շի-

նա րա րու թյու նը, պե տա կան-մաս նա վոր հա մա գոր ծակ ցու թյամբ ճա նա պարհ-

նե րի շի նա րա րու թյու նը, ճա նա պար հա յին ցան ցի ամ բող ջա կան ծած կույ թի 

ա պա հո վու մը, հան րա յին տրանս պոր տի ո րա կի ու մատ չե լիու թյան բարձ րա-

ցու մը և այլն:

Բ նա պահ պա նա կան ա ռու մով ըն դու նե լի վի ճակն ա պա հո վում է կա յուն 

զար գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ հիմք՝ ստեղ ծե լով ինչ պես ներ կա սե րունդ-

նե րի միջև հա մե րաշ խու թյան մթնո լորտ, այն պես էլ ա պա գա սե րուն դի նե րի 

հա մար զար գաց ման հա վա սար պայ ման ներ։ Այս մո տե ցու մը կի րա ռե լու հա-

մար ա ռաջ նոր դող պետք է հայ տա րա րա վեն և գոր ծադր վեն բնա կան ռե-

սուրս նե րի օգ տա գործ ման հետև յալ չա փա նիշ նե րը՝
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 ˬ վե րա կանգն վող բնա կան ռե սուրս նե րի (ջուր, կեն դա նա կան և բու-

սա կան աշ խար հի օբ յեկտ ներ) օգ տա գոր ծու մը չպետք է գե րա զան ցի 

դրանց վե րա կանգ ման ծա վալ նե րը կամ նվա զեց նի վե րա կանգն ման 

ու նա կու թյու նը,

 ˬ չվե րա կանգն վող բնա կան ռե սուրս նե րի (օգ տա կար հա նա ծո ներ, հող) 

օ գա գործ ման միջ սերն դա յին հա վա սա րա չափ բաշ խում, դրանց օգ տա-

գործ ման հետևան քով ա ռա ջա ցող թա փոն նե րի հա մա պա տաս խա նե-

ցում շրջա կա մի ջա վայ րի կլան ման, պահ պան ման և (կամ) վե րա փոխ-

ման բնա կան ու նա կու թյան,

 ˬ չսպառ վող բնա կան ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման ծա վալ նե րի ընդ լայ-

նում և դ րանց կի րա ռում սպառ վող ռե սուրս նե րի ծա վալ նե րի նվա զեց-

ման ու տեխ նո լո գիա կան զար գաց ման գոր ծում,

 ˬ անվ տան գու թյան բա ղադ րիչ հա մար վող բնա կան ռե սուրս նե րի (ջուր, 

ձուկ և կե նա դա նա կան ու բու սա կան աշ խար հի այլ օբ յեկտ ներ) կու տա-

կում և ռազ մա վա րա կան պա շար նե րի (Սևա նա լիճ, ջրամ բար նե րի ընդ-

լայ նում և այլն) հա մալ րում՝ դրանց քա նա կի և ո րա կի ա նընդ հատ բարձ-

րաց ման մի ջո ցով,

 ˬ թա փոն նե րի ա ռա ջաց ման կան խար գել ման, կա ռա վար ման և հ նա րա-

վո րինս վե րա փոխ ման սցե նար նե րի կի րա ռում ցան կա ցած տի պի բնա-

կան ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման ժա մա նակ,

 ˬ բո լոր տի պի բնա կան ռե սուրս նե րի օգ տա գոր ծու մը պետք է ա պա հո վի 

շրջա կա մի ջա վայ րի վրա նվա զա գույն բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն (նե-

րառ յալ մարդ կանց կյանքն ու ա ռող ջու թյու նը), և այս նպա տա կով պե-

տու թյու նը պետք է ու նե նա շրջա կա մի ջա վայ րի վրա հա մա լիր ազ դե ցու-

թյան գնա հատ ման լիար ժեք գոր ծող հա մա կարգ,
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 ˬ բո լոր տի պի տնտե սա կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րում ա ռա վե լու թյու նը 

պետք է տրվի նշված չա փո րո շիչ նե րին ա ռա վել լիար ժեք բա վա րա րող 

ծրագ րե րին։

Այս չա փա նիշ նե րի կի րա ռու մը թույլ կտա ոչ միայն պահ պա նել, այլև 
ա պա հո վել բնա կան կա պի տա լի ա ճը՝  ա պա հո վե լով հա սա րա կութ յան 
յու րա քանչ յուր ան դա մի կյան քի ո րա կի ա նընդ հատ բա րե լա վում։



Վերլուծություն 3 

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային 

ծրագրի առկա վիճակը և խնդիրները։

Վերլուծություն 1 

Կա րա գի գնի բարձ րաց ման պատ ճառ նե րը: 

Մե նաշ նորհ նե րի դեմ պայ քա րի մե խա նիզմ ե րը։

Վերլուծություն 2 

Վա ռե լի քա յին շու կա յի առ կա հիմ ախն դիր նե րը  

և հ նա րա վոր լուծ ման ու ղի նե րը ՀՀ-ում։

Վերլուծություն 4 

Մանրածախ առևտրի համակենտրոնացման  

միտումերը ՀՀ-ում։

Վերլուծություն 4 

Միֆեր և իրականություն 

Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային hամակարգի մասին

http://www.maroukhianfoundation.org/am/?p=828
http://www.maroukhianfoundation.org/am/?p=800
http://www.maroukhianfoundation.org/am/?p=815
http://www.maroukhianfoundation.org/am/?p=838
http://www.maroukhianfoundation.org/am/?p=855
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