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ՆԱԽԱԲԱՆԻ ՓՈԽԱՐԵՆ

   Մեր երկ րի տնտե սութ յան շեշ տա կի վե րելքն ա ռա ջի կա տա րի ներին 
ի րա տե սա կան է, ո րի հա սա նե լիութ յու նը էա պես պայ մա նա վոր ված է 
լինելու վաղ վա օր վա նկատ մամբ վստա հութ յամբ ու արդ յու նա վետ տնտես-
վար ման մեր կա րո ղու նա կութ յամբ:

Ինք նիշ խա նութ յան պա րա գա յում էլ այլ երկր նե րի հետ խո րը տնտե սա-
կան ին տեգ րու մը այ լընտ րանք չու նի: Փոքր և  բաց տնտե սութ յամբ մեր երկ-
րին աշ խար հա քա ղա քա կան վե րա դա սա վո րում նե րի ներ կա փու լում բնո րոշ 
է տնտե սա կան փոխլ րաց ման խո րա ցող քա ղա քա կա նութ յու նը: Ս տեղծ վել է 
ան նա խա դեպ ի րա վի ճակ, երբ    Հա յաս տա նի    Հան րա պե տութ յու նը կամր ջող 
դե րա կա տա րում կա րող է ստանձ նել բա րեշրջ վող Եվ րա միութ յուն-   Հա յաս-
տան-Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յուն հա րա բե րութ յուն նե րում: Ա վե-
լին՝ այդ հա րա բե րութ յուն նե րը ին տեն սի վո րեն կա րող են ծա վալ վել նաև 
մեզ բա րե կամ-հար ևան և  այլ երկր նե րի հետ:

   Հա ջորդ հիմ նա րար խնդիրն արդ յու նա վետ տնտե սութ յան կա ռու ցումն 
է: Եր կա րատև կա յուն տնտե սա կան ա ճին ուղղ ված քա ղա քա կա նութ յու նը 
կա րող է ի րա գործ վել հա սա րա կա կան ընտ րութ յան հիմ քի վրա կա ռուց-
վող՝ մեր միա բան ու հա մա հա վաք կազ մա կերպ վա ծութ յամբ, դրա նով իսկ 
մեր տե ղը ամ րագ րե լով ա ռա ջա վոր հա սա րա կութ յուն նե րի ըն տա նի քում: 
   Կա ռա վա րութ յան, գոր ծա րար մի ջա վայ րի և  ա կա դե միա կան շրջա նակ նե-
րի սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ է միայն հնա րա վոր երկ րում ի րա գոր ծել 
արդ յու նա վետ վե րա փո խում ներ:

Ոչ ստան դարտ ի րա վի ճակ նե րում կողմ նո րոշ վե լու և  կազ մա կերպ վե լու 
մեր բա ցա ռիկ ու նա կութ յուն նե րը թույլ են տա լիս հի շա տա կել իս լան դա ցի 
տնտե սա գետ Թ. Է գերս թո նի այն ընդ հան րա ցու մը, ըստ ո րի «տնտե սա կան 
ա ճը և  երկ րի զար գա ցու մը հիմ նա կա նում կախ ված չեն գո յութ յուն ու նե ցող 
կա ռա վա րութ յան տի պից, ե թե գոր ծար քա յին ծախ սե րը տնտե սա կան և 
 քա ղա քա կան աս պա րե զում հա վա սար են զրո յի:    Սա կայն, ե թե գոր ծար քա-
յին ծախ սե րը դրա կան են, ա պա իշ խա նութ յան բաշ խու մը երկ րի ներ սում 
և ն րա ի րա վաս տեղծ կազ մա կեր պութ յուն նե րի ինս տի տու ցիո նալ կա ռուց-
ված քը նրա զար գաց ման կար ևո րա գույն գոր ծոնն են»: Ն շենք, որ գոր ծար-
քա յին ծախ սե րը, ո րոնք նե րա ռում են ծրագ րե րի ըն դուն ման, ո րո շում նե րի 
կա յաց ման ու բա նակ ցութ յուն նե րի վար ման, փո փո խութ յուն նե րի ու գոր-
ծար քի պայ ման նե րի վե րա նայ ման, վի ճե լի հար ցե րի լուծ ման, պայ մա նա-
վոր վա ծութ յուն նե րի պահ պան ման և  այլ ծախ սե րը, ա ռա ջա նում են շու-
կա յում (շու կա յա կան գոր ծար քա յին ծախ սեր), կազ մա կեր պութ յուն նե րում 
(կա ռա վար չա կան ծախ սեր) և  կա ռա վա րութ յան մա կար դա կում: Օպ տի մալ 
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կա ռա վար ման հա մար գոր ծար քա յին կամ, այլ կերպ, «շփման ու ժի հաղ-
թա հար ման» ծախ սե րը պետք է կա րո ղա նալ ա ռա վե լա գույնս կրճա տել 
տնտե սա կան ու քա ղա քա կան բո լոր բա ղադ րիչ նե րով՝ շու կա յում, կազ մա-
կեր պութ յուն նե րում և  կա ռա վա րութ յան մա կար դա կում (քաղա քա կան գոր-
ծար քա յին ծախ սեր): Տն տե սա կան քա ղա քա կա նութ յուն ի րա կա նաց նող -
ների կող մից այս ե րաշ խա վո րութ յուն նե րին հետ ևե լը և դ րանք կյան քում 
կեն սա գոր ծե լը, թերևս, ձեռք բե րում նե րի ու վե րել քի գրա վա կան է: Իսկ 
որ քան ա ռա վել ու հետ ևո ղա կան լի նի կեն սա գոր ծու մը, այն քան շեշ տա կի 
կլի նի վե րել քը: 

«   Հա յաս տա նի տնտե սութ յան զար գաց ման ար դի հիմ նախն դիր նե րը 
և  ռազ մա վա րա կան ուղ ղութ յուն նե րը» վեր տա ռութ յամբ խորհր դա ժո ղո-
վին ներ կա յաց վող սույն ժո ղո վա ծուն խնդիր ու նի իշ խա նութ յա նը ներ կա-
յաց նե լու (թեզե րի տես քով), թե կուզև ընտ րո վի ու հատ վա ծա յին, սա կայն, 
հե ղի նակ նե րի կար ծի քով, խիստ կար ևոր ու հան գու ցա յին տե սա կետ ներ, 
ո րոնք ուղղ ված են երկ րում գոր ծա րար մի ջա վայ րի բա րե լավ մա նը, ստեղ-
ծա գործ աշ խա տան քի խթան մա նը և, վեր ջա պես, ո րո շում նե րի կա յաց ման 
հիմ նա վոր վա ծութ յան աս տի ճա նի բարձ րաց մա նը:

   Հար ցադ րում նե րը կա րող են օգ տա կար լի նել կա ռա վա րութ յան սո-
ցիալ-տնտե սա կան ամ բող ջա կան ու ո լոր տա յին զար գաց ման հա յե ցա կար-
գե րի ու ծրագ րե րի մշակ ման գոր ծըն թա ցում:

   Հա յաս տա նի արդ յու նա բե րող նե րի ու 
գոր ծա րար նե րի միութ յան նա խա գահ 

Արսեն    Ղա զար յան

ԵՊՀ տնտե սա գի տութ յան և  կա ռա վար ման
ֆա կուլ տե տի դե կան, պրո ֆե սոր 

Հայկ    Սարգս յան
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Բագրատ Ասատրյան
ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ

տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ
b_asatryan@yahoo.com

ՀՀ-ում ձևավորված նոր իրավիճակը հնարավորություն է տալիս 
քննության առնել մեր երկրի կյանքի բոլոր ոլորտները ու, մասնավորապես, 
առավել որոշիչ՝ տնտեսական հատվածը: Խոսքը գնում է տնտեսական 
կյանքի բոլոր բաղադրիչների մասին՝ տնտեսական քաղաքականության 
ու նրա առանձին հատվածների արդյունավետությունից մինչև պետա կան 
կառույցների ու հասարակական հաստատությունների գործելաոճի ու 
ձեռնարկ ված ու ձեռնարկվող միջոցառումների նպատակահարմարու  թյան 
ու արդյունավետության խնդիրները: Ընդ որում, հեղափոխությունը, դրա 
արդյուն քում ձևավորված նոր իրավիճակը բացառիկ հնարավորություն են 
ստեղծում վերանայել երկարատև ժամանակահատվածում ձևավորված 
կառավարման համակարգը, սթափ գնահատել ու բծախնդրորեն անդ-
րա դառնալ երկրում առկա վիճակին ու զարգացումներին: Սա առավել 
կարևոր է, քանզի երրորդ հազարամյակում մեր միջավայրում ձևավորվեց 
արատավոր մի մոտեցում, որ առկա խնդիրներն անգամ քննարկման 
առարկա չէին դառնում, քաղաքական դաշտում իշխող տգիտությունը 
ներթափանցում էր մեր կյանքի բոլոր ոլորտները` բացառելով քննարկումն 
ու արդյունքում դուրս մղելով միտքը, տեղ բացելով պարզունակ մոտե-
ցումների, կուտակվող խնդիրները աչքաթող անելու և միայն թվացյալ 
կամ իրական հաջողությունները արձանագրելու ու գովերգելու մոտեցման 
համար: Ու, թեև երրորդ հազարամյակի սկիզբը Հայաստանի տնտեսության 
համար դրական տեղաշարժերի ժամանակահատված էր՝ արձա նագրվեց 
երկնիշ տնտեսական աճ, կայունացավ սոցիալ-տնտե սական վիճակը, 
աճեց կենսամակարդակը, էապես նվազեց արտա գաղթը, սակայն դրական 
տեղաշարժերը չընդգրկեցին խորքային, համա կարգային նշանակություն 
ունեցող երևույթները, չապահովվեց դրանց վերարտադրությունը: 
Արդյունքում, կարճ ժամանակ հետո ի հայտ եկան երկրի տնտեսության 
զարգացման շեղումները: Փաստորեն, տնտեսական աշխուժացման հիմ-
նական պատճառները երեքն էին՝ նախորդ շրջանի բարեփոխումներն, 
արտաքին դրական կոնյուկտուրան ու դեպի Հայաստան ֆինանսական 
հոսքերի աշխուժացումը: Հարկ է միայն ավելացնել նաև, որ տնտեսական 
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աշխուժացման միտումներն այս կամ այն չափով հատուկ էին թե ԽՍՀՄ 
նախկին հանրապետություններին ու թե Արևելյան Եվրոպայի երկրներին: 
Սակայն իրականացվող այն քաղա քականության ներքո, երբ ֆինանսական 
հոսքերը առավելապես ուղղվում էին կարճ ժամանակահատվածում 
միջոցների վերադարձն ապա հովող, մասնավորապես բնակարանային 
շինարարության, առևտրի ու սպասարկման ոլորտները, առաջին իսկ 
արտաքին ցնցման ներքո վերափոխվեց տնտեսական խոր անկման իր 
բոլոր հնարավոր հետևանք ներով: Հայաստանի տնտեսությունն ապրեց 
խորը`14.2%-ոց անկում, որն ամենաբարձրերից էր ամբողջ աշխարհում, 
իսկ Արևելյան Եվրոպայի ու նախկին ԽՍՀՄ հանրապետությունների թվում 
զիջում էր միայն Ուկրաինային: Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական 
ճգնա ժամը բացահայտեց ՀՀ տնտեսական զարգացման կուտակվող 
խնդիր ները և Հայաստանում առկա քաղաքական ճգնաժամի ու ետընտ-
րական ողբերգական զարգացումների ներքո հանգեցրեց տնտեսական 
խոր անկման` իր բազմաբնույթ բացասական դրսևորումներով: Առանց-
քա յին միջոցը, որին դիմեցին իշխանությունները, փորձն էր պետու թյան 
տնտեսավարման դերի կտրուկ փոփոխություն իրակա նացնելը, հիմ-
նա կանում պետական երաշխիքներով արտաքին շուկաներից ֆինան-
սական միջոցների ներգրավման ու տնտեսությունում տեղաբաշխման 
միջոցով` մոռացության մատնելով խիստ անհրաժեշտ դարձած համա-
կար  գային բարեփոխումները: Այստեղ տեղին է հիշատակել մեր հարևան 
Վրաստանում տեղի ունեցած զարգացումները: Վարդերի հեղա փո-
խությունը ու դրան հետևած համակարգային փոփոխություններն ապա-
հո վեցին կայուն տնտեսական աճը, իսկ համաշխարհային ֆինանսա-
տնտեսական ճգնաժամը նախ պայմանավորեց ՀՆԱ-ի աճի տեմպերի 
անկումը, իսկ 2009թ.-ին նաև տնտեսական անկումը միայն 3,8%-ով, ինչը 
հաջորդ տարվա ընթացքում արդեն վերափոխվեց էական տնտեսական 
աճի: Արդյունքում, վերջին տասնամյակում Հայաստանյան տնտեսության 
զարգացումների հիմնական բնութագրիչները դարձան տնտեսական 
աճի տեմպերի անկումը ետճգնաժամային ամբողջ շրջանում և դրանց 
մեծ տատանումները, ինչի հետևանքով դոլարային արտահայտությամբ 
ՀՆԱ-ի ծավալների աճի բացակայությունը` 2008թ. արդյունք ներով ՀՀ 
ՀՆԱ-ն կազմեց 11 մլրդ 662 մլն ԱՄՆ դոլար, և 2017թ. միայն հասավ 11.6 
մլրդ: Դրան զուգահեռ երկրում խորանում էր կոռուպցիան, որոշիչ դեր 
էին ստանում երկրի տնտեսությունում դեռևս նախորդ շրջանում իշխող 
դիրք ստացած տնտեսվարողները, այլասերվում ազատական տնտեսու-
թյան հիմնարար տարրերը՝ ազատ մրցակցությունը, ձեռներեցության 
ազատությունը, սեփականության իրա վունքի պաշտպանվածությունը և 
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այլն: Փաստորեն, ելակետային միանգամայն համադրելի սոցիալ տնտե-
սական բնութա գրերով երրորդ հազարամյակ մտած երկու երկրներ արդեն 
ոչ լրիվ երկու տասնամյակ հետո առանձնանում են սոցիալ տնտեսական 
բնութագրերի էական տարբերություններով՝ մեկ շնչին բաժին ընկնող 
ՀՆԱ-ով, աղքատության մակարդակով, անգամ ժողովրդագրական 
ցուցա նիշներով: 

Մինչդեռ Հայաստանում ձևավորված օլիգարխիկ համակարգը ետ-
ճգնա  ժամային հատվածում բերվեց կատարյալ տեսքի՝ տնտեսության 
մեջ որոշիչ դիրք ունեցողները իշխող դերակատարություն ստացան նաև 
քաղաքական մարմիններում ու կառավարման համակարգում: Բիզնեսի 
ու իշխանության սերտաճման ներքո, տնտեսական քաղաքականությունը 
վերածվեց առանձին միջոցառումների, որոնց շարքում տեսանելի էին 
առանձին բիզնես-խմբերի շահերի պաշտպանությանն ուղղվող տարրերը: 
Ուշագրավ է, որ մեր երկրի օլիգարխիայի նշանակալից մասը առան ձին 
տեսակի ապրանքներ ներմուծողներն են կամ դրանց իրացումը կազ-
մա կերպողները: Նշվածի ներքո տնտեսությունը վերածվեց փակ համա-
կարգի, որն անգամ չուներ ներդրումների պահանջ, ինչը, իր հերթին, 
հանգեցրեց օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ծավալի շարունակական 
նվազմանը: Փաստորեն, հայաստանյան տնտեսական համակարգի առա-
վել եկամտաբեր հատվածը, բացի հումքի արտահանումից, կազմեց ներ-
մու ծում-առևտուր շղթան, որի կենսունակությունը ապահովվում էր մաս-
նավոր տրանսֆերտների հոսքը: Մրցակցության բացակայության կամ 
առանձ նահատուկ կարգավորման ռեժիմների առկայության պարագայում, 
որի էությունը պետական ամենաբարձր մակարդակով քվոտավորումն էր, 
ապահովում էր տվյալ հատվածների գործունեության երաշխավորված 
եկամտաբերությունը: Ստացված եկամուտների մի մասն ուղղվում էր 
համա  կարգի վերարտադրության ապահովմանը` ընտրակաշառքների, 
անգամ քաղաքական մարմինների ու պետական կառավարման համա-
կարգի գործու նեության համար լրացուցիչ խրախուսումների ու պարգևա-
վճարների տեսքով: Իսկ այդ օղակների գործունեության արդյունքում իրենց 
տնօրինության տակ մնացող եկամուտների մի զգալի մասը պարբերաբար 
դուրս էր բերվում երկրից, պայմանավորելով կապիտալի արտահոսքը, 
որը ժամանակի ընթաց քում ավելի ծավալուն էր դառնում: Ուշագրավ է 
նաև, որ մասնավոր արտա քին ներդրումների ծավալների կրճատումը 
հանգեցրեց ՀՆԱ-ի կառուց  վածքում կուտակման բաժնի զգալի կրճատման, 
շինարարության ոլորտի շարունակական անկման, որը կանխվեց միայն 
2017թ.-ին, (որոնց ազդե ցու թյունը տնտեսական զարգացումների վրա 
կդրսևորվի առաջիկա միջնա ժամկետ և երկարա ժամկետ հատվածներում): 
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Իհարկե, երկրի տնտեսական կյանքում կատարվում էին նաև որոշ 
դրական տեղաշարժեր, որոնց թվում կարելի է առանձնացնել՝

• արտահանման առաջանցիկ աճը ներմուծման նկատմամբ (2008-
2018թթ. ընթացքում ներմուծման ծավալների շուրջ 5.5%-ով կրճատ-
վելու պարագայում արտահանման ծավալներն աճել են ավելի քան 
2.1 անգամ), 

• արտահանման կառուցվածքում հանքաքարի, սև և գունավոր 
մետաղ ների տեսակարար կշռի նվազում 42%-ից մինչ 37%, ինչը, 
սակայն, ուղեկցվեց արտահանման ընդհանուր ծավալում հանքա-
քարի տեսա կա րար կշռի մոտ կրկնապատիկ աճով, 

• արդյունաբերության աճի տեմպերի գերազանցումը ՀՆԱ-ի աճի 
տեմպերի նկատմամբ (անվանական ՀՆԱ-ն նույն ժամա նա կա-
հատվա ծում աճել է մոտ 56%-ով, մինչդեռ արդյունաբերական ար-
տա դրանքի ծավալը` 2,2 անգամ), ՀՆԱ-ի կառուցվածքում արդյու-
նա բերության տեսակարար կշռի աճը:

Գծապատկեր 1. ՀՀ արտահանումն ու ներմուծումը, ՀՀ բանկերի միջոցով ֆի-
զիկական անձանց անունով տարեկան փոխանցումները, մլն ԱՄՆ դոլար

Դրական զարգացումների թվում կարելի է առանձնացնել ֆինան-
սական հատվածի, մասնավորապես, բանկային համակարգի արդյու-
նավետ գործու նեությունը, ֆինանսական միջնորդության մակար դակի 
աճը: Այսպես, ՀՀ բանկային համակարգի ակտիվներ/ՀՆԱ հարա-
բերակ ցության 2008-2017թթ. աճեց 28.7%-ից մինչ 78.2%, իսկ վարկ/ՀՆԱ 
հարաբերակցությունը 17.8-ից 45.1%-ի:
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Գծապատկեր 2. Տնտեսական աճի տեմպերը և գնաճը ՀՀ-ում 2007-2017թթ.

Անառարկելի դրական դրսևորումներից է գնաճի կառավարելի 
մակարդակը՝ թեև նշված ժամանակահատվածի առանձին տարիներին 
այն շեղվում էր տարեկան ծրագրային ցուցանիշներից, ինչը բնական էր 
տնտեսական աճի տեմպերի բարձր տատանողականության պայման-
ներում, սակայն միջինժամկետ և ամբողջ ժամանակահատվածում ապա-
հովվել էր գնաճի ոչ բարձր մակարդակը:

Սակայն, ընդհանուր առմամբ ակնհայտ է այն նահանջը, որ ապրել է 
ՀՀ 2008-2017թթ.-ին և որի կարևորագույն բնութագրերն էին՝

• սոցիալական չշտկվող իրավիճակ և աղքատության մակարդակի 
աճ 27.9%-ից մինչ 29.4% 2016թ.-ին (վերջին հրապարակված տվյալ) 
և դրա խորացումը 2017-ին; 

•  գործազրկության բարձր և աճող մակարդակ` պաշտոնական 
տվյալների համաձայն, որոնք, իհարկե, չեն արտացոլում ամբող-
ջական պատկերը, 2008թթ.-ին գործազուրկ էին աշխա տանքային 
ռեսուրսների 10.5%, 2016թ.-ին 10.9%-ը,

• արտաքին պարտքի շուրջ քառապատիկ աճը նշված ժամանա-
կահատվածում և դրա սպասարկման ծախսերի կտրուկ աճը 
(վերջինս ներկա յումս և առաջիկա տարիներին կկազմի պետական 
բյուջեի եկամուտների շուրջ 10%-ը): 

Նշվածի հետևանքով և տնտեսական աճի ըստ էության բացակայության 
պայմաններում կտրուկ փոփոխվում է երկրի ժողովրդագրական վիճակը՝ 
փաստորեն նշված ժամանակահատվածի առավել ցավալի ու ծանր 
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հետևանքը բնակչության արտագաղթն էր և երկրի ժողովրդագրական 
պատկերի փոփոխությունները, որոնց թվում հարկ է առանձնացնել՝

• ժողովրդագրական իրավիճակի վատթարացումը, բնակչության 
շա րու   նա  կական արտագաղթը (վերջին տասնամյակում Հայաս-
տանից մեկնած և ժամանած ՀՀ քաղաքացիների բացա սական 
տար բերությունը գերազանցում է 430.0 հազարը),

• ծնելիության մակարդակի անկում 41.2 հազ. 2008թ. 37.7-ի 2017թ., 
• մահացության մակարդակի աճ բացարձակ թվի անփոփոխ մնալու 

պարագայում` 27.4 հազ. 2017թ.-ին, 
• ամուսնությունների թվի նվազում 18.5-ից մինչ 15.2 հազ.,
• ամուսնալուծությունների թվի աճ 3.0-ից մինչ 3.94 հազ., 
• վերջին տասնամյակում Հայաստանի բոլոր մարզերի բնակչության 

թվաքանակի նվազում (բացի Երևան քաղաքից),
• բնակչության բնական աճի բացակայություն Լոռվա, Սյունիքի, 

Վայոց Ձորի և Տավուշի մարզերում:
Այս առումով, իբրև ժողովրդագրական նշված զարգացումների 

հետևանք, առաջիկայում, արդեն հինգ-վեց տարի հետո Հայաստանը 
բախվելու է դեպոպուլյացիայի երևույթի հետ, այսինքն, չի ունենա բնա-
կան աճ, մի բան, որը չի եղել հայաբնակ որևէ տարածքում ամբողջ պատ-
մության ընթացքում:

Փաստորեն, Հայաստանում նշված ժամանակահատվածում ձևավոր-
վեց առանձնահատուկ իրավիճակ, երբ զարգացումները մատնվել էին 
ինքնա հոսի և միայն 2016թ.-ից փորձ արվեց ինչ-ինչ փոփոխությունների 
ենթար կել իրականացվող տնտեսական քաղաքականությունը, որոշ 
չափով աշխուժացնել այն: Սակայն դա վերաբերվում էր տնտեսական 
քաղա  քականության միայն առանձին հատվածներին, օրինակ, բյուջեի 
եկա մուտների հավաքագրման ծախսային հատվածներին, այն էլ խիստ 
սահ մանափակ ձևաչափով, ինչը, բնականաբար, չէր կարող ունենալ 
էական արդյունք: Մինչդեռ, ակնհայտ էր, որ Հայաստանը հայտնվել էր 
խոր համակարգային ճգնաժամային վիճակում ու անհրաժեշտ էին վերա-
փոխումներ թե քաղաքական ու հասարակական, թե տնտեսական և 
սոցիալական և, ընդհանրապես, մեր կյանքի բոլոր ոլորտներում ու, նախ-
ևառաջ, մեր մտածելակերպում: 

Առկա իրավիճակը պահանջում է երկարատև, միջնաժամկետ և 
կարճաժամկետ միջոցառումների ամբողջական ծրագրի իրականացում 
տնտեսական քաղաքականության թերևս բոլոր հատվածներում՝ հար-
կային ու բյուջետային, դրամավարկային ու համակարգային, կա ռուց-
վածքային բարեփոխումների, պետական գույքի կառավարման ու 
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պե տության կողմից տնտեսվարման գործառույթի իրականացման, որի 
հիմքը պետք է կազմեն`

• հասարակության հետ բաց, ազատ, ազնիվ խոսակցություն, առկա 
խնդիրների ու ծրագրերի հրապարակային քննարկում, 

• քաղաքական մրցակցության հնարավորությունների վերականգ-
նում, ներքաղաքական մրցակցային իրավիճակի զարգացում,

• օրինականության ու սահմանադրական կարգի վերականգնում,
• իշխանության ու բիզնեսի տարանջատում,
• համակարգային բարեփոխումների խորացում, դատական համա-

կարգի կատարելագործում,
Նշված վերափոխումների հիման վրա պետք է՝ 
• վերափոխվեն սոցիալ տնտեսական զարգացման հիմնական հա մա-

մասնությունները և մակրոտնտեսական միջինժամկետ հիմնական ցուցա-
նիշները, 

• սահմանվեն հստակ նպատակներ յուրաքանչյուր ծրագրի համար, 
նշված նպատակին հասնելու հիմնական միջոցառումները և անհրաժեշտ 
ռեսուրսները,

• վերանայվեն պետական բյուջեի հիմնական համամասնություն-
ները, պետք է ձևավորվեն եկամուտների և ծախսերի ոչ թե իրավիճակա-

յին, այլ նպատակային երկարաժամկետ ծրագրեր, որոնց հիման վրա 
և ձևավորվեն տարեկան բյուջեներն ու միջինժամկետ զարգացման 
ծրագրերը,

• նվազեցվեն տնտեսական ու սոցիալական ցածր արդյունավե տու-
թյամբ առանձին ծրագրերի ֆինանսավորման ծավալները:

Երկրի բնականոն զարգացման առումով խիստ արդիական ու հրատապ 
են դարձել`

• պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումները, պետա-
կան ապարատի ու նախարարությունների թվի կրճատումը, պետության 
կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացումը,

• պետական ապարատի պահպանման ծախսերի սառեցումը, 
• տարածքային կառավարման համակարգի վերափոխումը, տեղա-

կան ինքնակառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացումը, 
• տնտեսական քաղաքականության դերի աշխուժացում, ֆինան-

սական համակարգի և սոցիալական հատվածի բարեփոխումների աշխու-
ժացում, նպատակային սոցիալական քաղաքականության իրակա նացում, 

• հակամենաշնորհային միջոցառումների հրատապ մշակում ու 
իրականացում,
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• առևտրի և սպասարկման ոլորտներում նոր խոշոր օբյեկտների 
հիմ նադրման ժամանակավոր սառեցում, 

• հակակոռուպցիոն միջոցառումների ամբողջական ծրագրերի 
մշակում և իրականացում հասարակության ներկայացուցիչների լայն 
ներ  գրավման ու պետական կառույցների ներկայացուցիչների մասնակ-
ցության կրճատման կամ մասնակցության բացառման միջոցով, 

• հարկային բարեփոխումների ծրագրի մշակում և իրականացում` 
հարկային բեռի տեղափոխում հասարակության ունևոր հատվածի վրա, 
սպառողից դեպի եկամուտ ստացողը, ցածր եկամուտ ստացողից դեպի 
բարձր եկամուտ ստացողը,

• ԿԲ անկախության վերականգնում, դրամավարկային քաղաքա-
կանության նպատակաուղղումը կայուն տնտեսական աճի նախա դր-
յալների ապահովմանը, հարկաբյուջետային ու դրամավարկային քաղա-
քականությունների ներդաշնակեցման մակարդակի խորացում, փոխար-
ժեքի ազատ լողացող քաղաքականության հետևողական իրականացում,

• բանկային համակարգի կայունության և զարգացման, վատորակ 
ակտիվների առողջացման հատուկ ծրագրերի մշակում և իրագործում, 
ավանդների հատուցման երաշխավորված շեմի բարձրացում,

• զբաղվածության ընդլայնման, նոր աշխատատեղերի ստեղծման, 
այդ թվում, օր., «սնունդ աշխատանքի դիմաց», միջգյուղական և ներգյու-
ղական ճանապարհների վերականգնման, այդ թվում նաև համայնքի և նրա 
ներկայացուցիչների միջոցների ներգրավմամբ, հասարակական բնույթի 
աշխատանքների իրականացման ծրագրերի մշակում և իրականացում, 
բնակչության ժամանակավոր զբաղվածության ծրագրերի մշակում և 
դրանց իրականացման համար բյուջեում համապատասխան հոդվածների 
նախատեսում,

• ըստ առանձին մարզերի և մարզերի առանձին հատվածների սո-
ցիա լական իրավիճակային նպատակային ծրագրերի մշակում և իրա կա-
նա ցում: 

Նշված միջոցառումների շարքում առանձնահատուկ է տնտեսության 
մեջ պետության դերի վերափոխումը, մասնավոր հատվածի հետ համա-
գործակցության նոր մոտեցումների մշակումն ու նոր գործիքների կիրա-
ռումը, որի հիմնական նպատակը պետք է լինի բնակչության ներգաղթի 
և արտագաղթածների վերադարձի համար կայուն նախադրյալների 
ձևավորումը:
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