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1. Որ պես սո ցիա լա կան՝ պե տութ յու նը պետք 
է լիար ժեք ստանձ նի իր քա ղա քա ցի նե րի սո
ցիալտնտե սա կան բա րե կե ցութ յան և կ յան քի 
ո րա կի ա ռա ջան ցիկ ա ճի ա պա հով ման ա ռանց
քա յին դե րը:

 Հան րութ յան մեջ ազ գա յին ո գու և  ար ժեք նե րի սեր մա նու

մը հնա րա վոր է միայն նրանց կեն սա մա կար դա կի բարձ րաց

ման, հոգ ևոր աղ քա տութ յան հաղ թա հար ման պայ ման նե րում:

 Դաշ նակ ցութ յան ըն կա լու մը բխում է տնտե սա կան և  սո

ցիա լա կան բնա գա վառ նե րի հիմ ա րար ար ժեք նե րից՝ ա զա
տութ յուն, ար դա րութ յուն, հա մե րաշ խութ յուն:

Ի րա կան ա զա տութ յան կա րե լի է հաս նել, երբ ա պա հով

ված են տնտե սա կան նա խադր յալ նե րը, հա վա սար հնա րա

վո րութ յուն նե րը, մարդն ու նի սո ցիա լա կան ե րաշ խիք ներ, 

ո րոնք ա պա հո վում են նրա ա զատ կա մար տա հայ տութ յու նը 

և  ո րո շում եր կա յաց նե լու հնա րա վո րութ յու նը:

Ար դա րութ յու նը պա հան ջում է տնտե սութ յու նում ստեղծ

ված արդ յուն քի ար դար, ոչ թե հա վա սար, բաշ խում և  վե րա

բաշ խում: Ար դա րութ յու նը սո ցիա լա կան պե տութ յան հիմքն է և 



Նախագծի սեղմագիր

4

 պետք է ե րաշ խա վո րի հա սա րա կութ յան հա մե րաշ խութ յու նը։ 

 Սա չի են թադ րում խորհր դա յին բա ցար ձակ «հա վա սա րութ

յուն» և  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 մե րաշ խութ յու նը լոկ բա րե գոր ծութ յու նը չէ, այն 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:

2.  Կար գա վոր վող շու կա յա կան տնտե սութ յամբ, 
սո ցիա լա կան ու ժո ղովր դա վա րա կան եր կիր 
ու նե նա լու ՀՅԴ հա յե ցա կար գը ձևա վոր ված է 
ե րեք հիմ ա կան սկզբունք նե րի վրա՝

 ˬ ա ռա ջան ցիկ տնտե սա կան աճ,
 ˬ սո ցիա լա կան նե րա ռա կա նութ յու նը և  ար դա րութ յուն,
 ˬ կա յուն զար գա ցում:

3. Տն տե սութ յու նը պետք է զար գա նա ոչ թե շու
կա յա կան, տա րե րա յին մո տեց մամբ, այլ պետք 
է զու գորդ վի պե տա կան անհ րա ժեշտ կար գա
վոր մամբ ու տնտե սա կան կյան քում պե տութ
յան նպա տա կա յին մաս նակ ցութ յամբ և ձգ
տի տնտե սութ յան ա ռա վե լա գույն նե րու ժին. 
շու կա յի դա սա կան «ան տե սա նե լի ձեռ քի» ու ժը 
պետք է լիար ժեք լրաց վի «պե տութ յան տե սա նե լի 
ձեռ քի» ու ժով:
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Տն տե սութ յան նե րու ժը պետք է ու նե նա երկ րի հա մե մա

տա կան ա ռա վե լութ յուն նե րի ամ րապնդ ման և  նո րա րա րա

կան լու ծում ե րով ընդ լայն ման կա յուն և  տե սա նե լի հիմք՝ 

եր կա րա ժամ ե տում ի րա կան գոր ծադ րում ե րի հա մար անհ

րա ժեշտ մի ջա վայ րով:  Սո ցիա լա կան նե րա ռա կա նութ յան և 

կյ ան քի ո րա կի տե սա նե լի փո փո խութ յան հա մար անհ րա
ժեշտ է նվա զա գույն մա կար դակն ա պա հո վող (միջ նա
ժամ ե տում առն վազն տա րե կան մի ջի նը 7 տո կոս, եր
կա րա ժամ ե տում առն վազն 5 տո կոս)՝ կա յուն տնտե
սա կան աճ:

 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 և  հար
կա յին քա ղա քա կա նութ յան հիմ քում պետք է դրվի «շա
տից շատ, քչից քիչ» սկզբուն քը, այ սինքն՝ հա սա րա կա կան 

բա րե կե ցութ յու նից ա ռա վել մեծ բա ժին ստա ցո ղը դրա դի մաց 

պետք է ա վե լի մեծ պա տաս խա նատ վութ յուն ստանձ նի հա

սա րա կութ յան ա ռաջ:

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 ղութ յան 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 ղութ
յուն նե րը: Այդ պի սի ըն կե րութ յուն նե րը օ րեն քի ու ժով պետք 

է դառ նան բաց բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յուն ներ, ո րոնց 

բաժ նե տոմ սե րի առն վազն 30 տո կո սը ա զատ բա ժա
նոր դագր ման կներ կա յաց վի բոր սա յում, ին չը կնպաս տի 
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ե կա մուտ նե րի ար դար բաշխ մա նը, կոր պո րա տիվ մշա կույ թի 

զար գաց մա նը և  հան րա յին վստա հութ յան հաս տատ մա նը:

Բ նա կան մե նաշ նորհ նե րը, որ պես սո ցիա լա կան և տն

տե սա կան զար գա ցու մը և  անվ տան գութ յու նը պայ մա նա վո

րող կար ևո րա գույն են թա կա ռուց ված քա յին մակ րո գոր ծոն, 

զար գաց ման առն վազն այս փու լում պետք է ոչ միայն ա նուղ

ղա կի կար գա վոր վեն պե տութ յան կող մից, այլև պետք է ու
նե նան ուղ ղա կի պե տա կան մաս նակ ցութ յուն՝ կոր պո րա

տիվ կա ռա վար ման շրջա նակ նե րում ո րո շում ներ կա յաց նե լու 

հսկիչ փա թե թով:

Են թա կա ռուց ված քա յին մեծ ծրագ րեր նա խա ձեռ նե

լիս անհ րա ժեշտ է լիար ժեք և  ա ռար կա յա կան հաշ վար կել այդ 

ծրագ րե րի սո ցիա լա կան ու տնտե սա կան արդ յու նա վե տութ

յու նը, ռիս կայ նութ յու նը, և  ըստ այդմ՝ խու սա փել «են թա կա
ռուց ված քա յին ծու ղա կից», երբ ծրագ րի փաս տա ցի ժամ

կետն ու բյու ջեն բազ մա պա տիկ ան գամ գե րա զան ցում են 

նա խա հա շի վը, ին չի արդ յուն քում չի ա պա հով վում ծրագ րից 

ակն կալ ված արդ յուն քը:

Աշ խար հա քա ղա քա կան, տնտե սա կան անվ տան գութ յան 

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 նութ յան 

ի րա կա նա ցու մը՝ տնտե սութ յան 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:  Ներդ րում նե րի, 
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տնտե սա կան անվ տան գութ յան հիմ նա կան ե րաշ խիք նե րից է 

մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րով՝ 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:

 Հայ կա կան սփյուռ քը պետք է դիտ վի՝ որ պես հե նաս

յու նա յին տնտե սա կան գոր ծոն և  այդ նե րու ժը պետք է արդ

յու նա վետ ի րաց վի սփյուռ քի հետ տնտե սա կան կա պե րի 
զար գաց ման ո լոր տա յին ռազ մա վա րութ յա նը հա մա պա

տաս խան:

 Հայ րե նա կան ապ րանք նե րի ու ծա ռա յութ յուն նե րի (հատ կա

պես՝ զբո սաշր ջութ յան 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 չութ յուն նե րի 

հնա րա վո րութ յուն նե րը, ար տա հան ման սուբ սի դա վո րու մից ու 

ա պա հո վագ րութ յու նից բա ցի՝ ներդր նել պե տա կան ե րաշ
խի քով առևտ րի ֆի նան սա վոր ման ար դի գոր ծիք ներ:

 Ներ մուծ ման փո խա րին ման քա ղա քա կա նութ յու 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 վութ յուն չտրվի տե ղա կան ար
տադ րո ղին:

 Պե տա կան ակ տիվ տնտե սա կան քա ղա քա կա նութ յան 

հա մընդ հա նուր թի րա խը պետք է ուղղ ված լի նի նաև ա ճի 
ա ռաջ նա յին բևեռ նե րի ձևա վոր մա նը: Ա ճի բևեռ ներ պետք 
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է լի նեն՝ փոքր և  մի ջին ձեռ նար կա տի րութ յու նը, աշ խա տա

տար և  գի տե լի քա հեն ճյու ղե րը, ռազ մա կան արդ յու նա բե րութ

յան 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 ջութ յան 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 կութ յուն

նե րը, հատ կա պես՝ սահ մա նա մերձ, լեռ նա յին և  բարձր լեռ նա

յին բնա կա վայ րե րում:

Գ յու ղատն տե սութ յան զար գաց ման հա մար անհ րա

ժեշտ է ա պա հո վագր ված, կա յուն ե կամ տաս տեղծ և  ին տեն

սիվ գյու ղատն տե սա կան զբաղ վա ծութ յան պայ ման նե րի ու 

խթան նե րի լիար ժեք ձևա վո րում՝ «ա նա պա հո վութ յու նից՝ 
կա յուն զբաղ վա ծութ յուն» սկզբուն քով:

4. Տն տե սա կան ա ճը բա րե կե ցութ յան անհ րա
ժեշտ, բայց ոչ բա վա րար պայ ման է:  Զու գա հե
ռա բար և  փո խա դար ձութ յան 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 նութ յամբ և  ար դա
րութ յամբ:

ՀՆԱի առն վազն 25 տո կո սը, բնա գա վառ նե րի հա մար 

սահ ման ված թի րախ նե րին ու ծրագ րա յին ա ռաջ նա հեր

թութ յուն նե րին հա մա չափ, պետք է ուղղ վի սո ցիա լա կան 
պաշտ պա նութ յա նը, ա ռող ջա պա հութ յա նը, կրթութ յա նը, 
մշա կույ թին:
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 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՝ պետք է ի րա

կա նաց վեն սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան պե տա կան ու 
հա մայն քա յին վե րաի մաս տա վոր ված և  ար դիա կան նոր 
ծրագ րեր՝ յու րա քանչ ուր քա ղա քա ցու նվա զա գույն սո ցիա

լա կան կա րիք նե րի բա վա րար ման վերջ նան պա տա կով:

Ա ռաջ նա յին կար ևո րութ յուն պետք է տրվի աշ խա տա շու
կա յի պե տա կան կար գա վոր մա նը և  աշ խա տող նե րի սո

ցիալաշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի և  շա հե րի հա մա
լիր պաշտ պա նութ յու նը:

Զ բաղ վա ծութ յան պե տա կան կար գա վոր ման ծրագ րե

րի ակն կալ վող արդ յունք պետք է սահ ման վի գոր ծա զուր կի 

կա յուն զբաղ վա ծութ յան ա պա հո վու մը (ե րեք տա րուց ոչ 

պա կաս) այն մո տեց մամբ, որ յու րա քանչ ուր շա հա ռո ւի հա

մար ծրագ րով ծախս ված պե տա կան մի ջոց նե րը պետք 
է վե րա դարձ վեն զբաղ ված դար ձած շա հա ռո ւի ե կամ տա

հար կով:  Կա յուն զբաղ վա ծութ յան ա պա հով ման տե սանկ

յու նից հե նաս յու նա յին են աշ խա տա տար ճյու ղե րը, ո րոնք 

տնտե սա կան արդ յունք ստեղ ծե լուց բա ցի, ու նեն էա կան 

սո ցիա լա կան նշա նա կութ յուն:  Պե տութ յան հա մար ա ռա վել 

նպա տա կա հար մար պետք է լի նի աշ խա տա տար ճյու ղե րի 
ձեռ նար կութ յուն նե րի մաս նա կի սուբ սի դա վո րու մը՝ որ
պես ա նա պա հո վութ յան 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 կար ևոր վում է նաև հաշ ման դա մութ
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յուն ու նե ցող ան ձանց զբաղ վաղ վա ծութ յան 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

մամբ, ինչ պես նաև սո ցիա լա կան ձեռ նար կա տի րութ յան (սո

ցիա լա պես խո ցե լի խմբե րի զբաղ վա ծութ յուն ա պա հո վող, 

շա հույթ չհե տապն դող ձեռ նար կա տի րութ յան տե սակ) կա յաց

մամբ և  զար գաց մամբ:

 Սո ցիա լա կան գոր ծըն կե րութ յան հար թա կում ի րա կան բա

նակ ցութ յուն նե րի հեն քի վրա՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար
ձը պետք է շա րու նա կա բար բարձ րաց վի կեն սա պա հով

ման նվա զա գույն զամբ յու ղի ար ժե քին հա մա չափ, ո րը պետք 

է կա յուն ա պա հո վի նվա զա գույն աշ խա տա վարձ  մի ջին 
աշ խա տա վարձ հա րա բե րակ ցութ յու նը՝ 5060 տո կոս մի
ջա կայ քում:

 Սո ցիա լա կան գոր ծըն կե րութ յան հա մա կար գի զար

գաց ման ա ռար կա յա կան նա խա պայ ման և  սո ցիա լա կան 

պե տութ յան հիմ աս յու նե րից պետք է լի նեն ի րա պես ան
կախ, ներ կա յա ցուց չա կան ու հզոր արհ միութ յուն նե րը՝ 

աշ խա տան քա յին օ րեսդ րութ յան պա հանջ նե րի կա տար ման 

նկատ մամբ ոչ պե տա կան վե րահս կո ղութ յան շրջա նակ նե

րում: 

ՀՀ ստանձ նած մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն նե րին 

հա մա պա տաս խան պետք է ամ բող ջա կա նաց նել աշ խա
տան քա յին օ րեսդ րութ յան պա հանջ նե րի կա տար ման 
նկատ մամբ պե տա կան վե րահս կո ղա կան հա մա կար գը՝ 
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բարձ րաց նե լով արդ յու նա վե տութ յու նը և  բա ցա ռե լով առ կա ու 

հնա րա վոր կո ռուպ ցիոն ռիս կե րը:

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 ա նա պա
հո վութ յան նպաստ նե րի չա փե րը՝ հիմ քում դնե լով ինչ

պես պե տա կան բյու ջեի ա ճող հնա րա վո րութ յուն 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:  Սա կայն 

ա նա պա հո վութ յան նպաստ պետք է ստա նան աղ քատ 

այն ըն տա նիք նե րը, ո րոնց կազ մում չկան աշ խա տան քա յին 

տա րի քի աշ խա տու նակ ան դամ եր, իսկ 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 ցութ յամբ կա յուն զբաղ վա ծութ յան ա պա

հո վում:

 Կեն սա թո շա կա յին նոր հա մա կար գի ձևա վո րու մը 

պետք է հիմ ված լի նի հետև յալ հիմ ա կան սկզբունք նե րի 

վրա. պե տութ յան պո զի տիվ պար տա վո րութ յուն, միջ սերն

դա յին և  ներ սերն դա յին հա մե րաշ խութ յուն, գոր ծա տու, աշ

խա տող, պե տութ յուն ամ բող ջա կան մաս նակ ցութ յան ա պա

հո վում, հա մար ժե քութ յուն՝ կեն սա 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, 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:
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5. Կա յուն զար գա ցու մը պա հան ջում է, որ պե տա
կան քա ղա քա կա նութ յու նը միտ ված լի նի նաև 
կյան քի ո րա կի հետ ևո ղա կան բա րե լավ մա
նը, վաղ վա բա րե կե ցութ յան ա պա հով մա նը, 
ո րոնց հա մար հե նաս յու նա յին պետք է լի նեն՝ 
ժո ղովր դագ րութ յու նը, կրթութ յու նը, ա ռող ջա պա
հութ յու նը, մշա կույ թը, շրջա կա մի ջա վայ րի պաշտ
պա նութ յու նը:

 Միայն տնտե սա կան ա ճը և  սո ցիա լա կան լար վա ծութ յան 

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: 

Անհ րա ժեշտ է պե տա կան հա մա կարգ ված մո տե ցում նե րի 
հի ման վրա ձևա վո րել ժո ղովր դագ րա կան զար գաց ման 
ռազ մա վա րա կան ա ջակ ցութ յուն՝ ծնե լիութ յան խթան ման, 

ար տա գաղ թի կանխ ման ու ներ գաղ թի խթան ման, տա րած

քա յին հա մա չափ զար գաց ման ու կյան քի ո րա կի բա րե լավ

ման հիմ նա կան ուղ ղութ յուն նե րով: 

Կր թա կան քա ղա քա կա նութ յու 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 սութ յան զար գաց ման ի րա կան ու կա յուն հիմք:  Ծա ռա

յութ յուն նե րի ո րա կի ու մատ չե լիութ յան ե րաշ խիք նե րի լիար

ժեք ներդր մամբ և  պե տա կան ֆի նան սա վոր մամբ՝ պետք 
է  անվ ճար ա պա հով վեն նա խադպ րո ցա կան կրթութ յու նը, 

հան րակր թութ յու նը և  մաս նա գի տա կան կրթութ յու նը:



ՀՅԴ սո ցիալ-տնտե սա կան  
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Ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տում բա րե փո խում նե րը 

պետք է ուղղ ված լի նեն ծա ռա յութ յուն նե րի տար բե րակ ված 

և ճ կուն սա կագ նե րի ձևա վոր ման հա մար լիար ժեք խթան

նե րի ա պա հով մա նը, ար դիա կա նաց մա նը, ո րա կի ու մատ

չե լիութ յան բարձ րաց մա նը, ա ռող ջա պա հութ յան հա մա կար

գի ամ բող ջա կան է լեկտ րո նա յին կա ռա վար ման գոր ծիք նե րի 

ներդր մա նը, ինչ պես նաև ա ռող ջա պա հութ յան պար տա
դիր պե տա կան ա պա հո վագ րութ յան փու լա յին ներդր
մա նը նվա զա գույն բա զա յին փա թե թով:  Մար զե րում պետք 
է ձևա վոր վեն Եր ևա նի բուժ հաս տա տութ յուն նե րին չզի ջող 

բժշկա կան կենտ րոն ներ։

Մ շա կու թա յին ժա ռան գութ յան պահ պա նութ յու նը, զար

գա ցումն ու կա պի տա լա ցու մը պետք է մշտա պես ու ղեկց վեն 

պե տութ յան նպա տա կա յին ա ջակ ցութ յամբ:  Պե տա կան թի
րա խա վոր ված ծրագ րա յին ա ջակ ցութ յան հիմ քում պետք 

է դրվեն՝ հոգ ևոր աղ քա տութ յան հաղ թա հա րու մը, սկսնակ 

ստեղ ծա րար նո րա րա րութ յուն նե րի խթա նու մը, մշա կու թա յին 

բազ մա զա նութ յան քա ջա լե րումն ու հա սա նե լիութ յու նը, մշա

կու թա յին ազ գա յին ար ժեք նե րի հետ ևո ղա կան մի ջազ գայ նա

ցու մը, ինչ պես նաև մշա կու թա յին կրթութ յան և  գե ղար վես տա

կան դաս տիա րա կութ յան հա մար ինս տի տու ցիո նալ լիար ժեք 

հիմ քե րի ա պա հո վու մը:

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 անհ րա ժեշտ հիմք՝ ստեղ ծե

լով ներ կա սե րուն դի հա մար հա մե րաշ խութ յան մթնո լորտ, 

իսկ ա պա գա սե րուն դի նե րի հա մար՝ զար գաց ման հա վա սար 



Նախագծի սեղմագիր
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պայ ման ներ։  Հետ ևա բար, պե տա կան քա ղա քա կա նութ յու նը 

պետք է միտ ված լի նի բնա կան ռե սուրս նե րի գեր շա հա
գործ ման բա ցառ մա նը, շրջա կա մի ջա վայ րի, այդ թվում՝ 
մար դու կյան քի և  ա ռող ջութ յան վրա բա ցա սա կան ազ
դե ցութ յան նվա զեց մա նը, 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:



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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