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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ներածություն 
 

1. Ճգնաժամի հետևանքում առաջացած հիմնախնդիրները 
1.1. Սոցիալական ոլորտի ընդհանուր բնույթի հիմնախնդիրները 

 

1.2. Մարդկային զարգացումը խոչընդոտող կրթական կարիքների նկարագիրը 

 

1.3. Մարդկային զարգացումը խոչընդոտող առողջապահական կարիքների 

նկարագիրը 

 

2. Աղքատ ու անապահով խավերի մարդկային զարգացման վրա 

ճգնաժամի առաջացրած հետևանքների ու հիմնախնդիրների 

հաղթահարմանը վերաբերող առաջարկություններ 
2.1. Նվազագույն կենսապահովման համար անհրաժեշտ հակաճգնաժամային 

քաղաքականության առաջարկները առաջացած հիմնախնդիրների համատեքստում 

 

2.2. Կրթական ոլորտի հակաճգնաժամային քաղաքականության առաջարկները 

առաջացած հիմնախնդիրների համատեքստում 

 

2.3. Առողջապահական ոլորտի հակաճգնաժամային քաղաքականության 

առաջարկները առաջացած հիմնախնդիրների համատեքստում 
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Ներածություն 
2008 թ. վերջին Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը առավել 

ծանր հետևանքներ ունեցավ աղքատ ու անապահով խավերի վրա: Սրվեցին ինչպես 

նրանց կենսապահովման առաջնային, այնպես էլ մարդկային զարգացման համար 

կարևոր առողջապահական ու կրթական կարիքների բավարարման հետ կապված 

հիմնախնդիրները: Հիմնախնդիրների խորությունն այնպիսին է, որ կարիքների 

բավարարման կարողությունների անկումը վտանգում  է աղքատ ու անապահով 

խավերի մարդկային զարգացման հեռանկարները: Ճգնաժամի ազդեցությամբ 

որոշակի փոփոխությունների է ենթարկվել, ընդհանրապես, հանրապետության 

բնակչության սոցիալական կազմը: Ընդլայնվել է աղքատների ու աղքատության 

ռիսկային գոտում հայտնվածների թվաքանակը, որոնք նույնպես լրջագույն 

հիմնախնդիրներ ունեն կապված կենսապահովման ու մարդակային զարգացման 

հիմնախնդիրների հետ: Ճգնաժամի հետևանքում ՀՀ կառավարությունը մշակել է 

մոտեցում սոցիալական ծրագրերի գործարկումը հնարավորինս անխափան պահելու 

առումով, ինչն անշուշտ ունի դրական դեր ճգնաժամի հետևանքների մեղմման ու 

հումանիտար աղետային վիճակից խուսափելու առումով: Սակայն, միևնույն 

ժամանակ,անհրաժեշտ է անընդհատ իրավիճակի նոր գնահատումներ ու կարիքների 

բացահայտման նոր տեսանկյուններին զուգահեռ նոր քաղաքականությունների ու 

ծրագրերի մշակում ու իրականացում: Ակնհայտ է, որ իրավիճակի գնահատման 

առումով պետական քաղաքականությունը լուրջ բացեր ունի: Մասնավորապես, վատ 

են ուսումնասիրված աղքատ ու անապահով խավերի վրա ճգնաժամի ազդեցության 

հետևանքները: Իսկ, եթե հաշվի առնենք այն, որ դադարեցված է նաև աղքատության 

հաղթահարմանն ուղղված Կայուն զարգացման ծրագրի` ԿԶԾ-ի իրագործումը, ապա 

ակնհայտ է դառնում ճգնաժամի հետևանքների կանխմանն ու հաղթահարմանը 

ուղղված կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրերի մշակման 

անհրաժեշտությունը: Ահա նման լարված իրավիճակի ձևավորման հետևանքում, 

խնդիր է առաջացել հետազոտական ծրագրերի միջոցով նպաստել աղքատ ու 

սոցիալապես անապահով խավերի մարդկային զարգացման կարիքներին ուղղված  

ծրագրերի մշակմանը:  

Ներկայացվող հետազոտության նպատակն է աղքատ ու անապահով խավերի 

մարդկային զարգացման կարիքների ուսումնասիրությունը և այդ կարիքների 

հաղթահարմանն ուղղված առաջարկների ներկայացումը` ինչպես կարճաժամկետ, 

այնպես էլ երկարաժամկետ ու ռազմավարական քաղաքականութունների ու 

ծրագրերի մշակմանը նպաստելու համար:  Հետազոտության խնդիրներից է նաև 

ներկայացված առաջարկներով  նպաստել ԿԶԾ վերանայման գործընթացին` ինչպես 

ոլորտային ծրագրերի, այնպես էլ ռազմավարական նպատակադրումների 

առումներով:    

Հետազոտությունը իրականացվել է որակական` ֆոկուս խմբային և 

փորձագիտական հարցման մեթոդներով, Շիրակի, Սյունիքի, Լոռու մարզերում և 

Երևան քաղաքում:  
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1. Ճգնաժամի հետևանքում առաջացած հիմնախնդիրները 
 
1.1. Սոցիալական ոլորտի ընդհանուր բնույթի հիմնախնդիրները 

Աղքատների ու անապահովների հանդեպ ՀՀ-ում հետճգնաժամային շրջանում 

իրականացվող սոցիալական քաղաքականությունը մարդկային զարգացման 

տեսանկյունից ունի հետևյալ թերությունները. 

 Աղքատներին ու անապահովներին բնութագրող չափորոշիչները կառուցված 

են այնպես, որ թույլ են տալիս բացահայտել ոչ թե այն խմբերին, ում կյանքի 

սոցիալական վատթար պայմանները անհնարին են դարձնում տնային 

տնտեսությունների անդամների մարդկային զարգացումը, այլ` հումանիտար 

աղետի եզրին գտնվող տնային տնտեսություններին: Ի դեպ դրանց 

անկատարությունն այն աստիճան է, որ քիչ չեն դեպքերը երբ սոցիալական 

նպաստառուների ցուցակներից դուրս են մնում նաև ծայրահեղ աղքատ 

վիճակում գտնվող տնային տնտեսությունները,  

 Աղքատներին ու անապահովներին ցուցաբերվող սոցիալական 

օժանդակության ծրագրերն ու նպաստները հիմնականում թույլ են տալիս 

ձևավորել սովահարության չենթարկվելու  նվազագույն հնարավորություն: 

Սոցիալական նպաստների քաղաքականությունը ուղղված չէ աղքատ ու 

անապահով խավերի համար մարդավայել ապրելակերպի նավազագույնը 

ապահովելուն: Այն, ոչ միայն չի ներառում կրթական ու զարգացման 

խնդիրներին ուղղված ծրագրեր, այլ նաև մեխանիզմների անկատարության 

պատճառով չի երաշխավորւմ որակյալ առողջապահության մատչելիություն, 

 Թույլ է նաև հասցեականությունը: Իրականում խիստ անապահով տնային 

տնտեսություններ հաճախ արհեստականորեն, աշխատավարձի չնչին 

բարձրացումների հետևաքնում ճգնաժամից հետո հայտնվել են 

նպաստառուների ցուցակներից դուրս, ինչը ծայր աստիճան սրել է նրանց 

վիճակը: 

 

Կարելի է ասել, որ ՀՀ-ում իրականացվող սոցիալական քաղաքականության 

ծրագրերը չեն երաշխավորում դրանց շահառուների ոչ եկամտային, որ կրթական և 

ոչ էլ առողջապահական  նվազագույնը, որն անհրաժեշտ է մարդկային զարգացման 

համար, ուստի դրանք արմատական ու սկզբունքային վերանայման կարիք ունեն, 

ինչը կարծում ենք, պետք է իրականացվի ոչ միայն ոլորտային 

քաղաքականությունների, այլ երկրի զարգացման ռազմավարական փաստաթղթի` 

Կայուն զարգացման ծրագրի մակարդակով:       

 

Աղքատ ու անապահով խմբերի համար ճգնաժամի հարուցած կարիքների 

բավարարման բարդությունները բաժանվում են երկու խմբի. 

1. կենսապահովման ու գոյատևման նվազագույն կարիքներ, 

2. զարգացման կարիքներ:  

 

Ճգնաժամի հետևանքում ի հայտ է եկել անապահովների մի զգալի հատված, 

ովքեր չնայած մի կերպ կարողանում են հայթայթել սննդի ու կենսապահովման 

նվազագույնը, սակայն խիստ խոցելի են կրթական ու առողջապահական կարիքների 

բավարարման տեսանկյունից: Այս առումով կարելի է ասել, որ աղքատ ու 
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անապահով տնային տնտեսությունները չնայած տարբերվում են իրարից առաջնային 

նվազագույն պահանջմունքների բավարարման կարողությունների աստիճանով, 

սակայն  հաճախ ընդհանրանում են այն դժվարությունների ու հիմնախնդիրների 

նկարագրով, ինչը նրանց չի հաջողվում լուծել: Եկամտային այն շերտը, որը չի մտնում 

նպաստառուների ցանկերում և չի դասվում աղքատների ու շատ աղքատների շարքը, 

իրականում նույնպես գոյատևման այնպիսի նվազագույն կարիքներն է կարողանում 

միայն հոգալ, որոնց պայմաններում չափազանց նվազում են մարդկային զարգացման 

հնարավորությունները:  

Այս խավերը ընդհանրանում են աղքատ ու ծայրահեղ աղքատ խավերի հետ 

ստորև թվարկված պահանջմունքների բավարարման անկարողության հարցում.  

 նվազագույն բազմազանություն պարունակող սննդամքերքի այնպիսի 

տեսականու կարիքը, որն իր մեջ պարունակի մարդու առողջ ու երկարատև 

կյանքի երաշխիք հանդիսացող սնունդ, 

  Բնակարանային ու կենցաղային այնպիսի կարիքները, որոնք անհրաժեշտ են 

մարդու առողջության ու նվազագույն հարմարավետության համար, 

 Բնակարանի ջեռուցման այնպիսի նվազագույն կարիքները, որոնք ձմեռային 

եղանակներին թույլ կտան օգտագործելի դարձնել ողջ բանակտարածքը, 

 Երեխաներին ունակությունները բացահայտելու ու զարգացնելու, նրան 

կյանքում ռեալիզացվելու ու զարգանալու հեռանկար ձևավորող կրթություն 

ստանալու կարիքը 

 Երեխաների գեղագիտական, հոգևոր, մշակութային բնույթի ճաշակ 

զարգացնելու համար անհրաժեշտ արտադպրոցական կրթություն ստանալու 

կարիքը 

 Առողջական որևէ խնդիր ծագելու դեպքում այն անմիջապես լուծելու կարիքը 

 Հագուստի այնպիսի կարիքը, որը թույլ կտա տարվա բոլոր եղանակների 

համար ունենալ սոցիալապես ներկայանալի և հասարակության մեջ 

սոցիալապես խտրական կարգավիճակ չառաջացնող հագուստ, 

 Հասարակական կյանքին մասնակցելու այնպիսի նվազագույն կարիքները,  

որոնցից օտարված վիճակը չի ձևավորում սոցիալապես լուսանցքային 

կարգավիճակ: Ասենք օրինակ հյուր գնալու ու ընդունելու, ինչպես 

բարեկամական, այնպես էլ հասարակական ավելի լայն բնույթի տարբեր 

միջոցառումների մասնակցելու պահանջմունքը, 

 Մշակութային ու ժամանցային բնույթի կարիքները, որոնք թույլ են տալիս 

մարդուն հաղթահարել իր սոցիալական մեկուսացվածությունը և կանխել 

սոցիալական կապիտալի արժեզրկումը:   

 

 

1.2. Մարդկային զարգացումը խոչընդոտող կրթական կարիքների նկարագիրը 

 

Եթե փորձենք դասակարգել կրթական ոլորտում առկա հիմնախնդիրները, ապա 

կարելի է առանձնացնել հետևյալ խմբերը. 

 Ճգնաժամի հետևանքում առաջացած ուղղակի հիմնախնդիրներ, որոնք 

առաջացել են աղքատ ու անապահով տնային տնտեսությունների 

եկամուտների կրճատման ու ծախսերի աճի հետևանքում: Դրանք 

վերաբերում են կրթության հետ կապված այնպիսի ամենաառաջնային 
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կարիքների բավարարման անկարողությանը, ինչպիսիք են դասագրքերի, 

գրենական պիտույքների ձեռք բերումը յ 
 Համակարգային հիմնախնդիրներ կապված վարչարարական ու 

կոռուպցիոն երևույթների հետ, որոնք լրացուցիչ ֆինանսական 

ծանրաբեռնվածություն են ստեղծում հատկապես աղքատների ու 

անապահովների համար: Հաճախ, դա արտահայտվում է ճգնաժամային 

պայմաններում լրացուցիչ ծախսեր պահանջելու դեպքում, բացասաբար 

ազդելով ընդհանրապես աղքատ ու անապահով տնային 

տնտեսությունների գոյատևման ռազմավարության վրա ու էլ ավելի 

սրելով ճգնաժամի հետևանքում տնային տնտեսության առանց այն էր 

լարված սոցիալական վիճակը, 
 Համակարգային հիմնախնդիրներ, կապված տարածքային ու մարզային 

անհամաչափ զարգացվածության հետ, ինչը բացասաբար է 

անդրադառնում հատկապես աղքատ ու անապահով ընտանիքների 

երեխաների կրթության որակի վրա, ովքեր ֆինանսապես ի վիճակի չեմ 

լինում կրթություն ստանալ ավելի բարձր վարկանիշ ունեցող 

մայրաքաղաքային բուհերում, 
 Անհամաչափ զարգացումը ազդում է նաև երեխաների ԲՈՒՀ ընդունվելու 

մեկնարկային հնարավորությունների ու ընդհանուր զարգացման վրա, 

քանի որ չափազանց մեծ է տարբերությունը գյուղական, մարզային, 

Երևանի արվարձանային, Երևանի կենտրոնի և վճարովի դպրոցների 

միջև,   
 Համակարգային հիմնախնդիրներ, որոնք ուսման վարկերի 

տրամադրման մեխանիզմների ծայրահեղ անհարմարության 

պատճառով, փաստորեն նորից առավել ծանր վիճակում են դնում 

սոցիալապես անապահովների որակյալ կրթություն ստանալու ու 

մարդկային զարգացման հնարավորությունները, 
 Լրացուցիչ հիմնախնդիր է դարձել սոցիալապես անապահովների ավագ 

դպրոցներում կրթությունը շարունակելու խնդիրը և ըստ մեր 

հետազոտական տվյալների ծայրահեղ աղքատների ու աղքատների 

ընդգրկվածությունը առաջիկա տարիներին կարող է նվազել:  

 

Կարելի է ասել, որ կրթական ոլորտում անհրաժեշտություն կա 

իրականացնելու. 

 առաջացած իրավիճակային սուր խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրեր, 

 առավել հիմնարար ու համակարգային միջոցառումներ:  

 

 

1.3. Մարդկային զարգացումը խոչընդոտող առողջապահական կարիքների 

նկարագիրը 

 

Կարելի է ասել, որ առողջապահական պրոբլեմների զգալի մասը բնորոշ է եղել 

նաև ճգնաժամին նախորդող շրջանին: Սակայն, ճգնաժամի հետևանքում դրանք 

ավելի սուր են սկսել արտահայտվել այն առումով, որ. 

 Նախ, կենցաղային պայմանների ու սննդի վատթարացման հետևանքում, 

ավելի է սրվել աղքատ ու անապահով խավերի առողջական խնդիրները, 
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 նույն խավերի առողջական վիճակի սրմանը նպաստել է նաև նրանց համար 

համար կանխարգելիչ բժկության փաստացի մատչելիության անբավարար 

աստիճանը, 

 նույն խավերի առողջապահական ծառայություններից օգտվելու իրենց 

արտոնությունների, իրավունքների ու դրանց գործադրման մեխանիզմների 

մասին իրազեկվածության և կիրառելու կուլտուրայի չափազանց ցածր 

աստիճանի հետևանքում հաճախ ստանում են ոչ պատշաճ որակի 

առողջապահական ծառայություն կամ չեն ստանում ընդհանրապես, 

 առողջապահական համակարգում առկա վարչարարական ու կոռուպցիոն 

նկարագրված հիմնախնդիրների հետևանքում, ինչպես նաև որակյալ 

ծառայություն ստանալու փաստացի անվճարունակության հետևանքում 

խիստ նվազել է նրանց պատշաճ առողջապահական ծառայություն ստանալու 

հնարավորությունը, 

 աղքատների ու անապահովների իրական թվի մեծացումը հանգեցրել է նրան, 

որ բնակչության բավական մեծ զանգված դուրս է մնացել սոցիալական 

նպաստների ցուցակներից և զրկվել գոնե ֆորմալ առումով անվճար 

բուժօգնություն ստանալու արտոնությունից: Փաստացիորեն, այս խավերը 

չտարբերվելով կամ շատ աննշան տարրբերություններ ունենալով 

սոցիալական նպաստառու խավերից, հայտնվել են շատ ավելի ծանր 

վիճակում և առողջապահական կարիքները հոգալու հնարավորությունների 

առումով բնակչության առավել խոցելի խմբերից են: Ուստի, առաջարկվում է 

մշակել այս խավերի առողջապահական ծառայություններից օգտվելու 

մատչելիությունը բարձրացնող համալիր ծրագիր,   

 Ընդհանուր առմամբ ճգնաժամի հետևանքում բնակչության եկամուտների 

անկումը հանգեցրել է առողջապահական ծառայություններից օգտվելու 

ֆինանսական մատչելիության լայնածավալ դժվարությունների:  

 

Ընդհանրացնելով, առողջապահական ոլորտի ծառայությունների 

մատչելիության ու սրված հիմնխնդիրների բավարարման հարցում կարելի է 

առանձնացնել աղքատների ու անապահովների կարիքների հետևյալ խմբեր. 

 Կանխարգելիչ առողջապահական ծառայությունների կարիք 

 Ախտորոշիչ առողջապահական ծառայությունների կարիք 

 Հիվանոցային որակյալ բուժում ստանալու կարիք 

 դեղօրայքի ձեռք բերման կարիք  

 

Ինչ վերաբերում է համակարգային բնույթի խնդիրներին, ապա դրանց թվում կարելի 

է առանձնացնել. 

 Մարզային ու տարածքային առողջապահական ծառայությունների որակական 

անհամաչափություն  

 Որակյալ հիվանդանոցային բուժօգնությունը և դեղորայքի մատչելիությունը 

խոչընդոտող վարչարարությունը և կոռուպցիոն մեխանիզմները 

 Սոցիալական նպաստառուների ցուցակներում չմտնող, սակայն իրականում 

նման ծանր սոցիալական պայմաններ ունեցող խմբերին առողջապահական 

ծառայությունների մատչելության ցածր աստիճանը:  
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Առողջապահական համակարգի գլխավոր թերությունն այն է, որ այն 
հիմնականում չի լուծում աղքատների ու անապահովների որակյալ բուժում 
ստանալու պահանջմունքը, ինչի հետևանքում, առողջապահական պրոբլեմները 

էական հետք են թողնում այս խավերին մարդկային զարգացման վրա: 

 

Այսինքն, կարելի է ասել, որ առողջապահության ոլորտում մարդկային 

զարգացման հետ կապված հիմնախնդիրները կապված են ախտորոշման, 

կանխարգելիչ ու ստացիոնար բուժման որակյալ առողջապահական  

ծառայությունների մատչելիության ցածր աստիճանով: Ինչ վերաբերում է ճգնաժամի 

առաջացրած կոնկրետ ազդեցությանը, ապա այն հիմնականում պայմանավորված է 

եկամուտների ու վաստակի աղբյուրների կրճատման հետ կապված ֆինանսական 

բնույթի բարդություններով, քանի որ իրականությունն այն է, որ որակյալ 

ծառայությունը կապված է բացառապես առձեռն վճարումներ իրականացնելու հետ:  
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2. Աղքատ ու անապահով խավերի մարդկային զարգացման վրա 

ճգնաժամի առաջացրած հետևանքների ու հիմնախնդիրների 

հաղթահարմանը վերաբերող առաջարկություններ 
 

 

2.1. Նվազագույն կենսապահովման համար անհրաժեշտ հակաճգնաժամային 

քաղաքականության առաջարկները առաջացած հիմնախնդիրների համատեքստում 

 Բնակչության կենսապահովման կարիքների ապահովումը ինչպես արդեն նշել 

ենք վերլուծության ընթացքում մարդկային զարգացման հիմնարար պայմաններից է, 

քանի որ շնորհիվ դրա ապահովում է մարդու հնարավորությունների ու 

ազատությունների աճի հենքը: Դատելով այս մոտեցումից, սոցիալական 

քաղաքականությունը ուղղված պետք է լինի ոչ թե մարդու կենսաբանական 

գոյատևման նվազագույնի ապահովումը, այլև` որպես հասարակության անդամ նրա 

կյանքին լիարժեք մասնակցության հնարավորության ձևավորմանը: Այսինքն, 

սոցիալական պայմանների վատթարացումը չպետք է նվազեցի մարդու զարգացման 

հնարավորությունը, իսկ սոցիալական նպաստների քաղաքականությունը պետք է 

լուծի հենց այդ խնդիրը: Այս տեսանկյունից հարցին մոտենալու դեպքում հարկ է 

նկատել, որ աղքատ խավերի նկատմամբ ՀՀ-ում իրականացվող սոցիալական 

ծրագրերը չեն լուծում այդ խնդիրը: Դրանք հիմնականում թույլ են տալիս կանխել 

ծայրահեղ վիճակում հայտնված տնային տնտեսությունների մի որոշ հատվածի 

սովահարության ենթարկվելը: Մյուս կողմից, այդ քաղաքականությունը թույլ չի 

տալիս իրականում գրանցել ու սոցիալական նպաստառուների ցուցակներում 

ընդգրկել օժանդակության կարիք ունեցող աղքատների ու անապահով խավերին 

պատկանող տնտեսությունների մի զգալի մասը: Այսինքն, այս ոլորտում առկա է 

հիմնականում երկու խոշոր խնդիր. 

 Նախ, սոցիալապես անապահովներին ցուցաբերվող քաղաքականության  

հասցեականության ապահովում ոչ միայն այն տեսանկյունից, որ 

ցուցակներում չմտցվեն իրականում ոչ աղքատ տնային տնտեսությունները, 

այլ հատկապես այն տեսանկյունից, որ դրանցում ընդգրկվեն իրականում 

կարիքավոր տնային այն տնտեսությունները, որոնք հաշվառման 

մեխանզիմների ու չափանիշների անկատարության հետևանքով դուրս են 

մնացել այդ ցուցակներից, 

 երկրորդ, հաշվի առնելով սոցիալական նպաստառուների ցուցակներից 

դուրս մնացած բազմաթիվ տնային տնտեսություններին, որոնք 

պաշտոնապես չեն դասվում նպաստառուի ցանկերում, սակայն 

չափանիշների հիմնական մասով ունեն սահմանագծային կարգավիճակ և 

գտնվում են աղքատության գծին մոտ, մշակել սոցիալական 

ծառայությունների մատուցման փաթեթ, որը թույլ կտա բավարարել նրանց 

մարդկային զարգացման նվազագույն պահանջները, կապված կրթական ու 

առողջապահական ծառայությունների մատչելիության ապահովման և 

հասարակությունից մեկուսացումը կանխելու հետ,  

 երրորդ, սոցիալական նպաստի չափը հասցնել այնքանի, որն իրականում 

թույլ կտա գոնե լուծել սննդի ու կոմունալ կենցաղային նվազագույն 

կարիքները 
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 չորրորդ, սոցիալական նպաստներից բացի իրականացնել այնպիսի 

ծրագրեր, որոնք կնպաստեն այս տնային տնտեսությունների ինտեգրմանը 

հասարակություն և մարդկային զարգացման ապահովմանը, 

 հինգերորդ, ռազմավարական առումով կարևոր է ներկայիս սոցիալական 

քաղաքականության ծայրաստիճան չսինխրոնիզացված, անկազմակերպ 

համակարգից անցումը ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների 
համակարգի և սոցիալական աշխատողի իրականում գործող ինստիտուտի 

ներդրումը: Բավական է միայն նկատել, որ ներկայումս կա 7 տիպի 

սոցիալական ծառայություններ իրականացնող պետական կառույցներ, 

որոնցում հաճախ ծառայությունները կրկնվում են: Իսկ ծառայությունների 

նման տրոհված ձևով մատուցումը, հատկապես, խնդիրների 

բազմազանությամբ բնորոշվող քաղաքացիներին դնում է ավելորդ 

բյուրկրատական քաշքշուկների ու ծառայությունից ծառայություն վազվոցի 

հիմնախնդրի առջև,  

 Ինտեգրված սոցիալական համակարգին անցումը թույլ կտա ստեղծել 

ծառայությունների համադրված ու ինտեգրված պատկեր ա/ քաղաքացու 

կարիքների գնահատման, բ/ դրանց բավարարմանն ուղղված ծրագրերի և 

գ/իրականացման ընթացքի տեսանկյունից: Այս համակարգի իրական 

նորույթն այն է, որ ծառայության սուբյեկտը ոչ թե սոցիալապես անապահով 

խավն է, այլ կոնկրետ մարդը, իր սոցիալական կարիքների ողջ սպեկտրով և 

այդ կարիքների համալիր կերպով բավարարումը ուղղված է նրա մարդկային 

զարգացման հիմնահարցի լուծմանը:   

 

 

2.2. Կրթական ոլորտի հակաճգնաժամային քաղաքականության առաջարկները 

առաջացած հիմնախնդիրների համատեքստում 

 

Կրթության ոլորտում վերը ներկայացված կարիքների հաղթահարմանը 

վերաբերող առաջարկները կարելի է դասակարգել մի քանի խմբի: Դրանցում առավել 

առաջնային ու հրատապ են համարվում աղքատ ու անապահով խմբերի համար 

կրթություն ստանալու տարրական պայմանների ապահովումը, որտեղ հատկապես 

առանձնացվում է.  

 Դասագրքերի ապահովումը 

 Գրենական պիտույքների ապահովումը 

 Դպրոց հաճախելու համար անհրաժեշտ հագուստով ապահովումը 

 Տարրական դասարաններում երեխաներին մեկանգամյա սնունդով 

ապահովումը: 

Սրանք առաջնային այն հիմնախնդիրներն են, որոնք պետական ծրագրերով չեն 

բավարարվում: Կան, առանձին բարեգործական կազմակերպություններ, 

հասարակական կազմակերպություններ, որոշ բնակավայրերում էլ նույնիսկ 

մասնավոր բիզնեսի կողմից իրականացվող, որոնք լուծում են այս կամ այն 

հիմնախնդիրը մասնակիորեն: 

Այս առումով, իհարկե, 2010 թվականին ընդունված “Սոցիալապես անապահով 

ընտանիքների երեխաների դասագրքերի վարձավճարների փոխհատուցում» ծրագրի 

գործարկումը կարող է մասնակիորեն լուծել վերը նշված հիմնախնդիրները: Սակայն, 

նախ, այդ ծրագիրը չի մտել իրագործման փուլ և չունի իրական արդյունքներ և, 
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երկրորդ, այն թերի է և չի բավարարի առկա հիմնախնդիրներից երեխաների 

կրթություն ստանալու ամենաառաջնային պահանջների գոնե նվազագույնի լուծումը: 

Այդ պատճառով առաջարկվում է. 

 դասագրքերի վարձավճարներին վերաբերող վերը նշված պետական ծրագրի 

փոխարեն մշակել ու, մինչև 2015 թ. ներառյալ, պետական բյուջեով 

ֆինանսավորել աղքատ ու անապահով երեխաների կրթություն ստանալու 

համար անհրաժետ սոցիալական փաթեթ, որը համալիր ձևով կլուծի 

դասագրքերի, գրենական պիտույքների, դպրոց հաճախելու համար 

անհրաժեշտ նվազագույն սեզոնային հագուստի և տարրական դասարանների 

երեխաների համար դպրոցական սնունդի կազմակերպումը:      

 

Այսպիսով առաջին խումբ կարիքները և դրանց բավարարմանը վերաբերող 

առաջարկը վերաբերում է կրթության նվազագույն կարիքներին, ինչը ներառում է 

երեխայի ֆիզիկապես դպրոց հաճախելու և դասերը պատրաստելու համար 

դասանյութերի ու պարագաների անհրաժեշտ նավազագույնը:  

 

Խնդիրների մյուս խումբը վերաբերում է մարդկային զարգացման շրջագծին: 

Մասնավորապես աղքատ ու անապահով երեխաների համար. 

 հանրակրթական ոլորտում դա արտադասարանական պարապմունքների ու 

խմբակների կազմակերպման հիմնահարցն է, որը կծառայի երեխայի 

գեղագիտական, սպորտային, մտավոր, հոգևոր և այլ բնույթի 

ունակությունների բացահայատմանն ու զարգացմանը: Ասենք օրինակ, այն 

բնակավայրերի համար, որտեղ չկան հատուկ հաստատություններ, որոնք 

կարող են ապահովել նման արտադասարանական կրթություն, մշակվեն ու 

իրագործվեն շրջիկ արտադասարանական պարապմունքների ծրագրեր, 
 ավագ դպրոցի մատչելիության բարձրացմանը ուղղված հատուկ փաթեթի 

ձևավորումը աղքատ ու անապահով խավերի համար, որտեղ հաշվի կառնվեն 

ավագ դպրոցների տարածական հասանելիության, դասագրքերի ու ուսման 

համար անհրաժեշտ մնացած բոլոր միջոցների ու պարագաների 

բավարարումը, դպրոց հաճախելու համար անհրաժեշտ հագուստի ձեռք 

բերումը և համակարգչային տեխնիկայից օգտվելու մատչելիության 

ապահովումը,  

 Բուհական կրթություն ստանալու համար նախապատրաստական 

պարապմունքների հնարավորության ապահովմանն ուղղված սոցիալական 

ծրագրի մշակում և իրագործում: Ծրագրի մշակման ու իրագործման համար 

գնահատման հիմք ընդունել աղքատ ու անապահով խավերի երեխաների 

համար մնացած խավերի հետ ԲՈՒՀ ընդունվելու մեկնարկային հավասար 

պայմանների ձևավորումը:  

 

Կան նաև հանրակրթությանը վերաբերող ընդհանուր բնույթի հիմնախնդիրներ, 

որոնք խոչընդոտում են մարդկային զարգացմանը: Ընդհանուր բնույթի 

հիմնախնդիրներից առավել կարևորներից է.  

 կրթության ոլորտում մարզային ու այլ տիպի տարածքային 

անհամաչափության հաղթահարումը: Խնդիրն այն է, որ կրթության մարզային 

ու տարածքային անհամաչափ զարգացումը առաջին հերթին ազդում է հենց 

աղքատ ու անապահով երեխաների վրա, քանի որ ֆինանսական 
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հնարավորությունների անբավարարությունը սահմանափակում է կրթական 

հաստատության ընտրություն կատարելու հնարավորությունը և սովորաբար 

նման երեխաների կրթությունը կազմակերպում է կրթական որակի առումով 

ցածր կարգ ունեցող, բայց աշխարհագրորեն հասանելի դպրոցներում: Այս 

առումով հանրապետական մակարդակով կարևոր խնդիր է 

անհամաչափությունների հաղթահարումը:  

 

Ներկայացված, թե կրթական առաջնային կարիքների և թե զարգացման 

կարիքների բավարարմանն ուղղված առաջարկները հավասարապես շտապ 

արձագանքման կարիք ունեն: Չի կարելի բավարարվել միայն կրթական առաջնային 

բնույթի կարիքների հիմնահարցի լուծմամբ: Զարգացման կարիքների հիմնահարցերն 

աչքաթող անելով կամ հետաձգելով երկրորդ հերթի և դրանց զուգահեռաբար 

չիրագործումը կհանգեցնի այն բանին, որ բնակչության մի զգալի հատվածի, 

հատկապես, պատանի ու երիտասարդ տարիքային խմբերի մոտ կխաթարվեն 

մարդկային զարգացման գործընթացները, ինչը կունենա թե' անհատական և թե' 

հասարակական հետևանքներ: Իսկ եթե հաշվի առնենք, որ այդ խմբերի թիվը 

ճգնաժամի հետևանքում ըստ տարբեր գնահատականների աճել և կազմում է 

նվազագույնը բնակչության 35 %-ը,  իսկ փորձագիտական անկախ 

գնահատականների համաձայն նույնիսկ ավելին, ապա հասկանալի է, որ խնդրի 

լուծումը ունի ոչ միայն մարտավարական, այլև` ռազմավարական կարևորություն:  

 

 

2.3. Առողջապահական ոլորտի հակաճգնաժամային քաղաքականության 

առաջարկները առաջացած հիմնախնդիրների համատեքստում 

 

Վերջին տարիներին առողջապահական համակարգում ներդրվել են մի շարք 

ծրագրեր, որոնք իրենց սոցիալական ընդհանուր ուղղվածության շնորհիվ, որոշ 

առումով մեղմում են ոլորտում առաջացած լարվածությունը: Սակայն, նկատելի 

դրական ու բացասական կողմերով հանդերձ, միանշանակ կարելի է ասել, որ աղքատ 

ու սոցիալապես անապահով խավերի համար Հայաստանում որակյալ 

առողջապահական այնպիսի ծառայություն ստանալը, որը կնպաստի նրա 

մարդկային զարգացմանը առայժմ ապահոված չէ:  

Այս առումով կարելի է ներկայացնել մի քանի հիմնական առաջարկներ, որոնց 

լուծումն անհրաժեշտ է ճգնաժամի հարուցած և առաջիկա տարիներին դեռևս 

խորանալու միտում ունեցող հիմնախնդիրները մեղմելու ու հաղթահարելու համար. 

Կարճաժամկետ ծրագրեր, հրատապ խնդիրները լուծելու համար. 

 Բնակչության միջավայրում լայնածավալ անվճար ախտորոշիչ ու 

կանխարգելիչ առողջապահական ծրագրերի պարբերական իրականացում, 

տարեկան նվազագույնը երկու անգամ: Ծրագրի շահառու համարել բոլոր 

նրանց, ովքեր ցանկություն կունենան այդ ծրագրերից օգտվելու, նախապես 

ապահովելով բնակչության իրազեկվածության բարձր մակարդակ, 

 Մինչև ճգնաժամի հետևանքների լիակատար հաղթահարումը, մշակել ու 

իրականացնել սոցիալապես անապահով, բայց որևէ սոցիալական ծրագրի մեջ 

չներառվածների համար առողջապահական անվճար ծառայություններ 

ստանալու համակարգ: Խոսքը վերաբերում է ոչ միայն աղքատներին, այլ նաև, 
վերը հիշատակված անապահովների խավին,  
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 համավճարային սկզբունքի տարածումը առողջապահության բոլոր ոլորտների 

վրա (ներկայումս այն վերաբերում է միայն գինեկոլոգիական ու անհետաձգելի 

բժշկական միջամտության կարիք ունեցող հիվանդություներին), 

 առողջապահական որակյալ ծառայությունների ապահովման նպատակով 

մարզային բնակավայրերի բնակիչների համար առողջապահական որակյալ 

ծառայությունների մատուցման պարբերական ակցիաների իրականացում,  

 ապահովել նշված ծրագրերի բյուջետային ֆինանսավորումը, 

 բարձրացնել տարբեր տեսակի բարեգործական կամ հասարակական 

կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը և առողջապահական 

ոլորտում նրանց կողմից իրականացվող ծրագրերի հետ պետական ծրագրերի 

սինխրոնիզացումը: Ձևավորել բնակչության անապահով խավերի 

առողջապահական կարիքների մասին տեղեկատվական տվյալներ և տարածել 

դրանք ոլորտում ծրագրեր իրականացնող բոլոր հնարավոր 

դերակատարներին:  

 

 

Երկարաժամկետ առումով առողջապահական ոլորտում ճգնաժամի 

հնարավոր հետևանքները մեղմելու ու չեզոքացնելու համար. 

 Աղքատ ու անապահով խավերի տրամադրվող պետպատվերով կամ, 
բնակչության մեջ ընդունված արտահայտությամբ, անվճար առողջապահական 
ծառայության որակի բարձրացման  մեխանիզմների կատարելագործում: 
Որակյալ առողջապահական ծառայութուններ, ինչպես նշվեց արդեն, 

հնարավոր է միայն ծառայության համար փաստացի դրամական վճարումներ 

կատարելու ճանապարհով: Քանի որ մեր հետազոտության խնդիրը չի եղել 

նման իրավիճակի ձևավորմանը նպաստող վարչական ու կոռուպցիոն 

մեխանզիմների բացահայտումը, այստեղ կբավարարվենք նշելով միայն, որ 

վերը նշված առողջապահական ծրագրերը նպատակադրումների ու 

խնդիրների առումով չնայած դրական նկարագիր ունեն, սակայն կարիք ունեն 

իրականացման մեխանիզմների կատարելագործման, որպեսզի ծրագրով 

նախատեսված նպատակները իրոք իրականացվեն և ապահովեն աղքատ ու 

անապահով խավերի համար նրանց մարդկային զարգացման հեռանկարները 

երաշխավորող առողջապահական ծառայությունների ստանալը, 

 ընդհանրապես ախտորոշիչ ու կանխարգելիչ առողջապահության 

զարգացումը և բնակչության մեջ այդ ծառայություններից օգտվելու մշակույթի 

բարձրացում,   

 մարզային ու տարածքային անհամաչափ զարգացվածության հաղթահարմանն 

ուղղված առողջապահական ծրագրերի մշակումը և իրագործումը,     

 մշակել և իրականացնել մասնավոր ձեռներեցությանը սոցիալական 

ուղղվածության առողջապահական ծրագրերի իրականացման ոլորտ 

ներգրավման քաղաքականություն: Մասնավորապես, զարգացնել 

առողջապահության ոլորտ կորպորատիվ սոցիալական 

պատասխանատվության (Corporate Social Responsibility) ինստիտուտի ներդրման 

համար նպաստավոր ու խրախուսիչ օրենսդրական միջավայրը, 

 բնակչության իրազեկվածության ու առողջապահական ծառայություններից 

օգտվելու մշակույթի բարձրացմանն ուղղված ծրագրերի մշակում և 

իրականացում: 
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Ամփոփելով ներկայացվող վերլուծությունը, կցանկանայինք նշել, որ 

համաշխարհային ֆինանսատնտեսական չգնաժամը էականորեն է ազդել աղքատ ու 

անապահով խավերի մարդկային զարգացման վրա: Ստեղծված իրավիճակում 

համալիր մոտեցման  անհրաժեշտություն է առաջացել, որը կներառի ինչպես 

կարճաժամկետ, այնպես էլ երկարաժամկետ ծրագրեր: Կարճաժամկետ ծրագրերն 

ուղղված պետք է լինեն հաղթահարելու այնպիսի խնդիրները, որոնք շտապ ու 

կանխարգելիչ լուծումներ են պահանջում և կշարունակվեն այնքան ժամանակ մինչև 

կմշակվեն ու կներդրվեն այնպիսի երկարաժամկետ ծրագրեր, որոնք կունենան 

գոյություն ունեցող հիմնախնդիրների համար ինչպես կանխարգելիչ, այնպես էլ 

հեռանկարային առումով հիմնխնդիրները արմատականորեն լուծելու 

հատկանիշներ: 

 

Այս առումով, հատուկ կարևորություն է պետք տալ Կայուն զարգացման 

ծրագրի` ԿԶԾ վերանայման հիմնախնդրին և ուշադրություն դարձնել ոչ միայն 

ծրագրի ոլորտային քաղաքականություններին, այլ` որ շատ կարևոր է, ծրագրի 

կենցեպտուալ հիմքին: Խնդիրը նրանում է, որ ԿԶԾ-ն կոնցեպտուալ առումով 

կառուցված է ոչ թե մարդկային զարգացման, այլ տնտեսայկան զարգացման 

հայեցակարգի վրա: Վերջինս կարևորում է ոչ թե մարդկային զարգացմանն ուղղված 

քաղաքականությունների իրագործումը, այլ` տնտեսական: Ամենևին չանտեսելով 

տնտեսական աճի կարևորությունը մարդկային զարգացման խնդրում, 

այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է ռազմավարական բնույթի ծրագրերում 

տնտեսությունը և տնտեսական զարգացումը դիտել ոչ թե որպես նպատակ, այլ 

գործիք ավելի կարևոր նպատակի` մարդկային զարգացման պայմանների 

բարելավման համար:    

 
 

  

 
 


