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Որպես սոցիալական՝ պետությունը պետք
է լիարժեք ստանձնի իր քաղաքացիների սո
ցիալ-տնտեսական բարեկեցության և կյանքի
որակի առաջանցիկ աճի ապահովման առանց
քային դերը:

 անրության մեջ ազգային ոգու և արժեքների սերմանու
Հ
մը հնարավոր է միայն նրանց կենսամակարդակի բարձրաց
ման, հոգևոր աղքատության հաղթահարման պայմաններում:
 աշնակցության ընկալումը բխում է տնտեսական և սո
Դ
ցիալական բնագավառների հիմ
ն արար արժեքներից՝ ազա
տություն, արդարություն, համերաշխություն:
Իրական ազատության կարելի է հասնել, երբ ապահով
ված են տնտեսական նախադրյալները, հավասար հնարա
վորությունները, մարդն ունի սոցիալական երաշխիքներ,
որոնք ապահովում են նրա ազատ կամարտահայտությունը
և որոշում
ն եր կայացնելու հնարավորությունը:
Արդարությունը պահանջում է տնտեսությունում ստեղծ
ված արդյունքի արդար, ոչ թե հավասար, բաշխում և վերա
բաշխում: Արդարությունը սոցիալական պետության հիմքն է և
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պետք է երաշխավորի հասարակության համերաշխությունը։
Սա չի ենթադրում խորհրդային բացարձակ «հավասարութ
յուն» և չի հակասում աշխատանքն՝ ըստ քանակի և որակի
վարձատրելու շուկայական սկզբունքին:
 ամերաշխությունը լոկ բարեգործությունը չէ, այն գոյատև
Հ
ման և ազգի տեսլականին հասնելու գրավականն է՝ կյանքի
որակի շոշափելի առաջընթացի և կայուն զարգացման ապա
հովման անփոխարինելի նախապայմանը:
2. Կ
 արգավորվող շուկայական տնտեսությամբ,
սոցիալական ու ժողովրդավարական երկիր
ունենալու ՀՅԴ հայեցակարգը ձևավորված է
երեք հիմ
ն ական սկզբունքների վրա՝
ˬˬ առաջանցիկ տնտեսական աճ,
ˬˬ սոցիալական ներառականությունը և արդարություն,
ˬˬ կայուն զարգացում:
3. Տնտեսությունը պետք է զարգանա ոչ թե շու
կայական, տարերային մոտեցմամբ, այլ պետք
է զուգորդվի պետական անհրաժեշտ կարգա
վորմամբ ու տնտեսական կյանքում պետութ
յան նպատակային մասնակցությամբ և ձգ
տի տնտեսության առավելագույն ներուժին.
շուկայի դասական «անտեսանելի ձեռքի» ուժը
պետք է լիարժեք լրացվի «պետության տեսանելի
ձեռքի» ուժով:
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Տնտեսության ներուժը պետք է ունենա երկրի համեմա
տական առավելությունների ամրապնդման և նորարարա
կան լուծում
ն երով ընդլայնման կայուն և տեսանելի հիմք՝
երկարաժամ
կ ետում իրական գործադրում
ն երի համար անհ
րաժեշտ միջավայրով: Սոցիալական ներառականության և
կյ անքի որակի տեսանելի փոփոխության համար անհրա
ժեշտ է նվազագույն մակարդակն ապահովող (միջնա
ժամ
կ ետում առնվազն տարեկան միջինը 7 տոկոս, եր
կարաժամ
կ ետում առնվազն 5 տոկոս)՝ կայուն տնտե
սական աճ:
 եծ եկամուտ ունեցողը պետք է վճարի հարաբերականո
Մ
րեն ավելի շատ հարկ, քան փոքր եկամուտ ունեցողը և հար
կային քաղաքականության հիմքում պետք է դրվի «շա
տից շատ, քչից քիչ» սկզբունքը, այսինքն՝ հասարակական
բարեկեցությունից առավել մեծ բաժին ստացողը դրա դիմաց
պետք է ավելի մեծ պատասխանատվություն ստանձնի հա
սարակության առաջ:
Անհրաժեշտ է մեծացնել տուգանքները գերիշխող
դիրքի չարաշահում ների համար, նախատեսել հակամր
ցակցային գործողության վնասի փոխհատուցման մեխա
նիզմ, հզորացնել հակամենաշնորհային պայքար իրակա
նացնող պետական մարմ նի ինստիտուցիոնալ կարողութ
յունները: Այդպիսի ընկերությունները օրենքի ուժով պետք
է դառնան բաց բաժնետիրական ընկերություններ, որոնց
բաժնետոմսերի առնվազն 30 տոկոսը ազատ բաժա
նորդագրման կներկայացվի բորսայում, ինչը կնպաստի
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եկամուտների արդար բաշխմանը, կորպորատիվ մշակույթի
զարգացմանը և հանրային վստահության հաստատմանը:
Բնական մենաշնորհները, որպես սոցիալական և տն
տեսական զարգացումը և անվտանգությունը պայմանավո
րող կարևորագույն ենթակառուցվածքային մակրոգործոն,
զարգացման առնվազն այս փուլում պետք է ոչ միայն անուղ
ղակի կարգավորվեն պետության կողմից, այլև պետք է ու
նենան ուղղակի պետական մասնակցություն՝ կորպորա
տիվ կառավարման շրջանակներում որոշումներ կայացնելու
հսկիչ փաթեթով:
Ենթակառուցվածքային մեծ ծրագրեր նախաձեռնե
լիս անհրաժեշտ է լիարժեք և առարկայական հաշվարկել այդ
ծրագրերի սոցիալական ու տնտեսական արդյունավետութ
յունը, ռիսկայնությունը, և ըստ այդմ՝ խուսափել «ենթակա
ռուցվածքային ծուղակից», երբ ծրագրի փաստացի ժամ
կետն ու բյուջեն բազմապատիկ անգամ գերազանցում են
նախահաշիվը, ինչի արդյունքում չի ապահովվում ծրագրից
ակնկալված արդյունքը:
Աշխարհաքաղաքական, տնտեսական անվտանգության
և արտաքին տնտեսական ռիսկերի կառավարման ճկուն
համակարգ ունենալու համար անհրաժեշտ է արտաքին
տնտեսական տարբերակված քաղաքականության
իրականացումը՝ տնտեսության ինովացիոն զարգացման
և մարդկային կապիտալում արդյունքահեն ներդրումների
ներգրավման հիմնական նպատակներով: 
Ներդրումների,
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տնտեսական անվտանգության հիմնական երաշխիքներից է
միջազգային չափանիշներով՝ արդար, անկախ և արդ
յունավետ դատաիրավական համակարգի ձևավորումը,
ներառյալ արբիտրաժային դատարանները:
 այկական սփյուռքը պետք է դիտ
Հ
վի՝ որ
պես հե
նաս
յունային տնտեսական գործոն և այդ ներուժը պետք է արդ
յունավետ իրացվի սփյուռքի հետ տնտեսական կապերի
զարգացման ոլորտային ռազմավարությանը համապա
տասխան:
 այրենական ապրանքների ու ծառայությունների (հատկա
Հ
պես՝ զբոսաշրջության ոլորտը) արտահանման խթանման
համար, ի լրումն առկա գործիքների, անհրաժեշտ է ակտիվո
րեն և ծրագրված օգտագործել ՀՀ դեսպանատների, հյու
պատասարանների և առևտրային ներկայացուցչությունների
հնարավորությունները, արտահանման սուբսիդավորումից ու
ապահովագրությունից բացի՝ ներդրնել պետական երաշ
խիքով առևտրի ֆինանսավորման արդի գործիքներ:
Ներմուծման փոխարինման քաղաքականությունը չի
կարող արդյունավետ լինել, եթե գոնե պետական գնումնե
րի դեպքում նախապատվություն չտրվի տեղական ար
տադրողին:
 ետական ակտիվ տնտեսական քաղաքականության
Պ
համընդհանուր թիրախը պետք է ուղղված լինի նաև աճի
առաջնային բևեռների ձևավորմանը: Աճի բևեռներ պետք
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է լինեն՝ փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը, աշխատա
տար և գիտելիքահեն ճյուղերը, ռազմական արդյունաբերութ
յան բարձր տեխնոլոգիատար որոշ բնագավառներ՝ գնա
հատված իրական ներուժի լիարժեք օգտագործմամբ, զբո
սաշրջության տարբեր ձևերի համար առարկայական ներուժ
ունեցող բնակավայրերը, խոշոր ներդրումային նախագծերով
և նոր աշխատատեղեր ստեղծող առանձին ձեռնարկություն
ները, հատկապես՝ սահմանամերձ, լեռնային և բարձր լեռնա
յին բնակավայրերում:
Գյուղատնտեսության զարգացման համար անհրա
ժեշտ է ապահովագրված, կայուն եկամտաստեղծ և ինտեն
սիվ գյուղատնտեսական զբաղվածության պայմանների ու
խթանների լիարժեք ձևավորում՝ «անապահովությունից՝
կայուն զբաղվածություն» սկզբունքով:
4. Տնտեսական աճը բարեկեցության անհրա
ժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է: Զուգահե
ռաբար և փոխադարձության սկզբունքով՝ տնտե
սական զարգացումը պետք է անշեղորեն ուղենշ
վի սոցիալական ներառականությամբ և արդա
րությամբ:
ՀՆԱ-ի առնվազն 25 տոկոսը, բնագավառների համար
սահմանված թիրախներին ու ծրագրային առաջնահեր
թություններին համաչափ, պետք է ուղղվի սոցիալական
պաշտպանությանը, առողջապահությանը, կրթությանը,
մշակույթին:
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Պետական միջոցների կայուն ավելացմանը զուգա
հեռ, սոցիալական կարիքների և նախատեսվող ռեսուրսնե
րի համակողմանի գնահատման հենքի վրա՝ պետք է իրա
կանացվեն սոցիալական պաշտպանության պետական ու
համայնքային վերաիմաստավորված և արդիական նոր
ծրագրեր՝ յուրաքանչյուր քաղաքացու նվազագույն սոցիա
լական կարիքների բավարարման վերջնանպատակով:
Առաջնային կարևորություն պետք է տրվի աշխատաշու
կայի պետական կարգավորմանը և աշխատողների սո
ցիալ-աշխատանքային իրավունքների և շահերի համա
լիր պաշտպանությունը:
Զբաղվածության պետական կարգավորման ծրագրե
րի ակնկալվող արդյունք պետք է սահմանվի գործազուրկի
կայուն զբաղվածության ապահովումը (երեք տարուց ոչ
պակաս) այն մոտեցմամբ, որ յուրաքանչյուր շահառուի հա
մար ծրագրով ծախսված պետական միջոցները պետք
է վերադարձվեն զբաղված դարձած շահառուի եկամտա
հարկով: Կայուն զբաղվածության ապահովման տեսանկ
յունից հենասյունային են աշխատատար ճյուղերը, որոնք
տնտեսական արդյունք ստեղծելուց բացի, ունեն էական
սոցիալական նշանակություն: Պետության համար առավել
նպատակահարմար պետք է լինի աշխատատար ճյուղերի
ձեռնարկությունների մասնակի սուբսիդավորումը՝ որ
պես անապահովության նպաստին այլընտրանք և տա
րածքային համաչափ զարգացման խթանման առարկա
յական գործիք: Էապես կարևորվում է նաև հաշմանդամութ
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յուն ունեցող անձանց զբաղվաղվածության ապահովումը
գործատուների համար պարտադիր ապահովման ենթակա
աշատատեղերի պահանջի (քվոտաների) լիարժեք գործադր
մամբ, ինչպես նաև սոցիալական ձեռնարկատիրության (սո
ցիալապես խոցելի խմբերի զբաղվածություն ապահովող,
շահույթ չհետապնդող ձեռնարկատիրության տեսակ) կայաց
մամբ և զարգացմամբ:
Սոցիալական գործընկերության հարթակում իրական բա
նակցությունների հենքի վրա՝ նվազագույն աշխատավար
ձը պետք է շարունակաբար բարձրացվի կենսապահով
ման նվազագույն զամբյուղի արժեքին համաչափ, որը պետք
է կայուն ապահովի նվազագույն աշխատավարձ - միջին
աշխատավարձ հարաբերակցությունը՝ 50-60 տոկոս մի
ջակայքում:
Սոցիալական գործընկերության համակարգի զար
գացման առարկայական նախապայման և սոցիալական
պետության հիմ
ն ասյուներից պետք է լինեն իրապես ան
կախ, ներկայացուցչական ու հզոր արհմիությունները՝
աշխատանքային օրեսդրության պահանջների կատարման
նկատմամբ ոչ պետական վերահսկողության շրջանակնե
րում:
ՀՀ ստանձնած միջազգային պարտավորություններին
համապատասխան պետք է ամբողջականացնել աշխա
տանքային օրեսդրության պահանջների կատարման
նկատմամբ պետական վերահսկողական համակարգը՝
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բարձրացնելով արդյունավետությունը և բացառելով առկա ու
հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերը:
Նվազագույն աշխատավարձի բարձրացմանը զուգահեռ
պետք է պարբերաբար բարձրացվեն նաև անապա
հովության նպաստների չափերը՝ հիմ
քում դնե
լով ինչ
պես պետական բյուջեի աճող հնարավորությունները, սո
ցիալական ոլորտին հատկացվող միջոցների առաջանցիկ
աճի ապահովման սկզբունքը, այնպես էլ՝ կենսապահով
ման նվազագույն զամբյուղի փոփոխվող արժեքը: Սակայն
անապահովության նպաստ պետք է ստանան աղքատ
այն ընտանիքները, որոնց կազմում չկան աշխատանքային
տարիքի աշխատունակ անդամ
ն եր, իսկ աշխատանքային
տարիքի աշխատունակ անձանց պետք է առաջարկվի
պետական աջակցությամբ կայուն զբաղվածության ապա
հովում:
 ենսաթոշակային նոր համակարգի ձևավորումը
Կ
պետք է հիմնված լինի հետևյալ հիմ
ն ական սկզբունքների
վրա. պետության պոզիտիվ պարտավորություն, միջսերն
դային և ներսերնդային համերաշխություն, գործատու, աշ
խատող, պետություն ամբողջական մասնակցության ապա
հովում, համարժեքություն՝ կենսաթոշակի չափի համար ելա
կետ պետք է հանդիսանա կենսաապահովման նվազագույն
զամբյուղի արժեքը կամ տվյալ պահին երկրի միջին աշխա
տավարձի առնվազն 40 տոկոսը, օրինական աշխատանքի
խթանում՝ աշխատանքային ստաժը նույնպես պետք է հաշվի
առնվի թոշակի չափի որոշման համար:
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5. Կայուն զարգացումը պահանջում է, որ պետա
կան քաղաքականությունը միտված լինի նաև
կյանքի որակի հետևողական բարելավմա
նը, վաղվա բարեկեցության ապահովմանը,
որոնց համար հենասյունային պետք է լինեն՝
ժողովրդագրությունը, կրթությունը, առողջապա
հությունը, մշակույթը, շրջակա միջավայրի պաշտ
պանությունը:
 իայն տնտեսական աճը և սոցիալական լարվածության
Մ
թուլացումը, ինքնին բավարար չեն ծայրահեղ վիճակի հաս
նող ժողովրդագրական հիմնախնդիրների լուծման համար:
Անհրաժեշտ է պետական համակարգված մոտեցումների
հիման վրա ձևավորել ժողովրդագրական զարգացման
ռազմավարական աջակցություն՝ ծնելիության խթանման,
արտագաղթի կանխման ու ներգաղթի խթանման, տարած
քային համաչափ զարգացման ու կյանքի որակի բարելավ
ման հիմնական ուղղություններով:
Կրթական քաղաքականությունը պետք է բխի ոչ միայն
աշխատաշուկայի առկա պահանջարկից, այլև առաջան
ցիկ լուծումներով, որակյալ կադրերի պատրաստումը
պետք է դիտարկվի՝ որպես գիտելիքահեն և ինովացիոն
տնտեսության զարգացման իրական ու կայուն հիմք: Ծառա
յությունների որակի ու մատչելիության երաշխիքների լիար
ժեք ներդրմամբ և պ
 ետական ֆինանսավորմամբ՝ պետք
է անվճար ապահովվեն նախադպրոցական կրթությունը,
հանրակրթությունը և մասնագիտական կրթությունը:
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Առողջապահության
ոլորտում
բարեփոխումները
պետք է ուղղված լինեն ծառայությունների տարբերակված
և ճկուն սակագների ձևավորման համար լիարժեք խթան
ների ապահովմանը, արդիականացմանը, որակի ու մատ
չելիության բարձրացմանը, առողջապահության համակար
գի ամբողջական էլեկտրոնային կառավարման գործիքների
ներդրմանը, ինչպես նաև առողջապահության պարտա
դիր պետական ապահովագրության փուլային ներդր
մանը նվազագույն բազային փաթեթով: Մարզերում պետք
է ձևավորվեն Երևանի բուժհաստատություններին չզիջող
բժշկական կենտրոններ։
Մշակութային ժառանգության պահպանությունը, զար
գացումն ու կապիտալացումը պետք է մշտապես ուղեկցվեն
պետության նպատակային աջակցությամբ: Պետական թի
րախավորված ծրագրային աջակցության հիմքում պետք
է դրվեն՝ հոգևոր աղքատության հաղթահարումը, սկսնակ
ստեղծարար նորարարությունների խթանումը, մշակութային
բազմազանության քաջալերումն ու հասանելիությունը, մշա
կութային ազգային արժեքների հետևողական միջազգայնա
ցումը, ինչպես նաև մշակութային կրթության և գեղարվեստա
կան դաստիարակության համար ինստիտուցիոնալ լիարժեք
հիմքերի ապահովումը:
Բնապահպանական առումով ընդունելի վիճակն ապա
հովում է կայուն զարգացման անհրաժեշտ հիմք՝ ստեղծե
լով ներկա սերունդի համար համերաշխության մթնոլորտ,
իսկ ապագա սերունդիների համար՝ զարգացման հավասար
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պայմաններ։ Հետևաբար, պետական քաղաքականությունը
պետք է միտված լինի բնական ռեսուրսների գերշահա
գործման բացառմանը, շրջակա միջավայրի, այդ թվում՝
մարդու կյանքի և առողջության վրա բացասական ազ
դեցության նվազեցմանը, բնական ռեսուրսների համա
լիր կառավարմանը և դրանցից ստացվող եկամուտնե
րի արդար բաշխմանը:
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