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Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ ի րա կա նաց վող «Աղ քա տութ յան նվա զե
ցում հա մայնք նե րում.  կի րա ռա կան մո տե ցում եր» ծրագ րի շրջա նակ նե րում ՏԶՀԿն 
20212022 թվա կան նե րի ըն թաց քում ի րա կա նաց րել է Հա յաս տա նի Շի րա կի, Լո ռու 
և Տա վու շի մար զե րում բազ մա չափ աղ քա տութ յան կրճատ մանն ուղղ ված պե տա կան 
բյու ջե տա յին ծրագ րե րի և դ րանց ազ դե ցութ յուն նե րի ու սում ա սի րութ յուն։ Մաս նա վո
րա պես, քննութ յան են են թարկ վել բազ մա չափ աղ քա տութ յան վրա հնա րա վոր ուղ ղա
կի ազ դե ցութ յուն ու նե ցող ռազ մա վա րա կան և բ յու ջե տա յին քա ղա քա կա նութ յուն նե րի 
շրջա նակ նե րը և դ րանց ազ դե ցութ յուն նե րը, ու սում ա սիր վել են շա հա ռու մար զե րի 
բնակ չութ յան հիմ ա կան կա րիք նե րը և դ րանց բա վա րար մանն ուղղ ված հան րա
յին ծա ռա յութ յուն նե րը, դրանց հա սա նե լիութ յան և  օգ տա գործ ման մա կար դակ նե րը։ 
Արդյունքները ամփոփ ներկայացված են ստորև՝ ըստ հիմական ուղղությունների։

Ռազ մա վա րա կան և բ յու ջե տա յին քա ղա քա կա նութ յուն նե րի շրջա նա կի նկա րա գի րը
 ● Բազ մա չափ աղ քա տութ յան կրճատ մանն ուղղ ված քա ղա քա կա նութ յուն նե րը 

ձևա կեր ված են մի շարք սո ցիա լա կան, տնտե սա կան և  են թա կա ռուց ված քա յին 
զար գաց ման պե տա կան ռազ մա վա րա կան փաս տաթղթե րում` ռազ մա վա րու 
թ յուն ներ, հա յե ցա կար գեր և ծ րագ րեր: Դ րանք ար տա հայտ ված են նաև հա մա
պա տաս խան ո լորտ նե րը կար գա վո րող պե տա կան մար մին նե րի կող մից ի րա կա
նաց վող բյու ջե տա յին ծրագ րե րում: 

 ● Բազ մա չափ աղ քա տութ յան վրա ուղ ղա կիո րեն ազ դե ցութ յուն ու նե ցող բյու ջե տա
յին ծրագ րե րի/մի ջո ցա ռում ե րի ֆի նան սա վո րու մը 2022 թվա կա նին կազմում է 
ՀՀ պե տա կան բյու ջեի 17.2 տո կո սը կամ 382.0 մլրդ դ րամ: Այս ծրագ րե րի կա
ռուց ված քում գե րակշ ռում են կրթութ յան և բ նակ չութ յան հիմ ա կան կա րիք նե
րին ուղղ վող ռե սուրս նե րը: 

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ 

ՇԻՐԱԿ, ԼՈՌԻ, ՏԱՎՈՒՇ
Աղքատության նվազեցում համայնքներում. կիրառական մոտեցումեր

Ամփոփագիր և հիմական եզրակացություններ

Բազմաչափ աղքատության վրա ազդեցության պոտենցիալ
ունեցող բյուջետային ծրագրերի ֆինանսավորումը

382,017 17.2%

118,904 31,1%

34,619 9,1%

134,785 35,3%

1,856 0,5%

91,853 24,0%

2022 թվական, տարեկան ճշտված պլան` ինն ամիսների դրությամբ
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 ● Կր թութ յան մատ չե լիութ յան նպա տակ hե տապն դող բյու ջե տա յին հիմ ա կան 
ծրագ րե րին ուղղ վող ֆի նան սա կան մի ջոց ներն էա պես աճել են՝ մոտ 25.9 մլրդ 
դ րա մով: Արդ յուն քում նա խա տես վում է, որ կա ճեն դպրո ցա կան կրթութ յան 
հա մա կար գում ընդգրկ վա ծութ յան, կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րի ֆի զի կա
կան հա սա նե լիութ յան ցու ցա նիշ նե րը: Ար դեն 2024 թվա կա նի հա մար թի րա
խա վոր վում են կրթա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ո րա կի և հա սա նե լիութ յան էա կան 
աճ՝ պար տա դիր կրթութ յան հա մա կար գում 99 տո կոս ընդգրկ վա ծութ յուն, նա
խադպրո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րում՝ 70 տո կոս ընդգրկ վա ծութ յուն, մար զե
րում բո լոր նա խակր թա րան նե րի և տար րա կան դա սա րան նե րի սո վո րող նե րին 
կա յուն դպրո ցա կան սննդով ա պա հո վում:

 ● Բ նակ չութ յան հիմ ա կան կա րիք նե րի բա վա րար մանն ուղղ ված պե տա կան 
մի ջամ ըտութ յուն նե րին ուղղ վող մի ջոց նե րը ևս աճում են 8.3 մլրդ դրամով՝ 
հանգեցնելով այս ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում ա ջակ ցութ յուն ստա ցող ըն տա նիք
նե րի և  ան ձանց թվա քա նա կի կտրուկ ա ճի:

 ● Բ նակ չութ յան բնա կա րա նա յին պայ ման նե րի բա րե լավ ման ծրագ րե րի արդ յուն
քում բնա կա րա նի ա պա հով ման ա ջակ ցութ յուն կստա նան ա վե լի քան 16,000 ըն
տա նիք ներ, ո րը նա խորդ տար վա մա կար դա կը գե րա զան ցում է ա վե լի քան 2 
ան գամ: Շա հա ռու նե րի թվա քա նա կի կտրուկ ա ճը պայ մա նա վոր ված է ե րե խա 
ու նե ցող ըն տա նիք նե րի բնա կա րա նա յին ա պա հով ման ա ջակ ցութ յան շա հա ռու
նե րի թվա քա նա կի ա ճով:

 ● Աշ խա տան քի և զ բաղ վա ծութ յան կա րի քին է ուղղ ված Զ բաղ վա ծութ յան ծրա գի
րը: Ծ րագ րի նպա տա կը բնակ չութ յան կա յուն և ժա մա նա կա վոր զբաղ վա ծութ յան 
ա պա հով մա նը միտ ված պայ ման նե րի ստեղ ծում է: Այս ուղ ղութ յամբ ծախս վող 
պե տա կան ռե սուրս նե րը բա վա կա նին հա մեստ են և կազ մում են ըն դա մե նը 1.9 
մլրդ դ րամ: Ծ րագ րին ուղղ ված ռե սուրս նե րի ա վե լի քան 45.5 տո կո սը նա խա
տես ված է ուղ ղել աշ խա տա շու կա յում անմր ցու նակ ան ձանց ա նաս նա պա հու
թ յամբ զբաղ վե լու հա մար ա ջակ ցութ յան տրա մադր մա նը և  ե րե խա յի խնամքն 
աշ խա տան քին զու գա հեռ կազ մա կեր պե լու հա մար դա յա կի ծա ռա յութ յուն նե րի 
տրա մադր մա նը:

 ● Ա ռող ջա պա հա կան կա րի քին ուղղ վող պե տա կան բյու ջե տա յին ռե սուրս նե րը 
նա խորդ տար վա հա մե մա տութ յամբ ա ճել են: Ա ճը գե րա զան ցա պես պայ մա նա
վոր ված է սո ցիա լա պես ա նա պա հով և  ա ռան ձին խմբե րի ան ձանց բժշկա կան 
օգ նութ յա նը և մոր ու ման կան ա ռող ջութ յան պահ պան մանն ուղղ վող ռե սուրս նե
րի ա վե լաց մամբ։ Էա պես ա ճել են ման կա բար ձա կան բժշկա կան օգ նութ յու նից 
օգտ վող նե րի քա նա կը: Ա ճել է նաև մար զեր ու ղեգր վող բժիշկ նե րի թվա քա նա կը՝ 
նա խորդ տար վա 9 բժշկի փո խա րեն մար զեր են ու ղեգր վել 50 բժիշկ:

ԱՍՀՆ կողմից մատուցվող զբաղվածության հետևյալ 
ծառայություններից ՏՏ-ների տեղեկացվածությունը, տոկոս

Դպրոց չհաճախող երեխա ունեցող բնակավայրեր, տոկոս 
բնակավայրերի մեջ 

Բժշկական միջամտության անհրաժեշտություն ունեցող ՏՏ-ները,  
որոնք չեն դիմել բժշկի, տոկոս

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

6.1

9.1

14.1

10.0

15.5

30.4

44.3

29.7

48.1

52.9

33.3

62.5

82.4

47.6

93.8

72.2
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 ● Շա հա ռու մար զե րի հա մայն քա յին բյու ջե տա յին ե կա մուտ նե րի մա կար դա կը, դրանց 
դի նա մի կան և կա ռուց ված քը վկա յում են, որ հա մայնք նե րին բնո րոշ է ե կա մուտ նե րի 
գե նե րաց ման ցածր տնտե սա կան նե րուժ: Ընդ հա նուր առ մամբ, Տա վու շի և Շի րա կի 
մար զե րը մեկ շնչի հաշ վով ա մե նա ցածր ե կա մուտ ներ գե նե րաց նող մար զե րի թվում 
են: Շա հա ռու բո լոր ե րեք մար զե րում սե փա կան ե կա մուտ նե րի կշի ռը նա խորդ տար վա 
հա մե մա տութ յամբ դրսևո րել է ա ճի վար քա գիծ, սա կայն այս մար զերն աչ քի են ընկ նում 
սե փա կան ե կա մուտ նե րի ցածր մա կար դա կով, մաս նա վո րա պես՝ Լո ռին և Տա վու շը: 

 ● Հա մայնք նե րում խիստ ցածր է ֆոն դա հայ թայթ ման և տար բեր զար գաց ման ռե սուրս
նե րից օգտ վե լու կա րո ղութ յուն նե րը: Դ րա մաշ նորհ նե րի կազ մում գե րակ շիռ մա սը՝ 
ա վե լի քան 97.6 տո կո սը կազ մում են ներ քին դրա մաշ նորհ նե րը, այ սինքն՝ պե տա կան 
բյու ջեից հա մայնք նե րի բյու ջե նե րին տրա մադր վող դո տա ցիա նե րը և սուբ վեն ցիա նե
րը: Ար տա քին դրա մաշ նորհ նե րի մա կար դա կը շատ փոքր է: 

 ● Կա ռա վա րութ յան կող մից հաս տատ ված սուբ վեն ցիոն ծրագ րե րի հա մա ձայն 2022 թվա
կա նին շա հա ռու մար զե րում սուբ վեն ցիա նե րի ծա վալ նե րը զի ջում են 20192021 թվա կան
նե րի մի ջին տա րե կան մա կար դակ նե րը: 

 ● Ի րա կա նաց վող սուբ վեն ցիոն ծրագ րերն ի րենց բնույ թով գե րա զան ցա պես բազ մա չափ 
աղ քա տութ յան կրճատ ման պո տեն ցիալ ու նեն: Ն կա տենք, որ բո լոր ե րեք մար զե րում  մեծ 
է հա մայն քա յին ճա նա պարհ նե րի կա ռուց մա նը և վե րա նո րոգ մա նը միտ ված ծրագը րե րի 
կշի ռը: Հետ ևում են փո ղո ցա յին լու սա վո րութ յան հա մա կար գե րի, խմե լու ջրի մա տա կա
րար ման և ջ րա հե ռաց ման հա մա կար գե րի կա ռուց ման և նո րոգ ման  ծրագրե րը:

 ● Հա մայնք նե րի ըն դա մե նը ծախ սե րի կա ռուց ված քում շա րու նա կում են մեծ կշիռ կազ մել 
հա մայն քա պե տա րա նի պահ պան մա նը և հա մայն քա յին ծա ռա յող նե րի աշ խա տա վար
ձե րին ուղղ վող ծախ սե րը, չնա յած այս ցու ցա նի շը վեր ջին տա րի նե րին հիմ ա կա նում 
նվազ ման վար քա գիծ է դրսևո րում: Հա ջոր դում են «Կր թութ յուն», «Բ նա կա րա նա յին շի
նա րա րութ յուն և կո մու նալ ծա ռա յութ յուն ներ» և «Տն տե սա կան հա րա բե րութ յուն ներ» 
գոր ծա ռա կան ո լորտ նե րը: 

 ● Համայնքային կրթական  ծախ սե րի գերակ շիռ մա սը՝ մոտ 70.4 տո կոսն ուղղ վում է 
նա խադպ րո ցա կան կրթութ յա նը:  Սո ցիա լա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց մանն ուղղ վող 
բյու ջե տա յին ռե սուրս նե րը կազ մում են մոտ 1 տո կոս, ա ռող ջա պա հա կան ծրագ րեր հա
մայնք նե րի կող մից գրե թե չեն ի րա կա նաց վում:

 ● Ռազ մա վա րա կան քա ղա քա կա նութ յուն նե րի շրջա նա կը չնա յած քննարկ վող ո լորտ նե
րում սահ մա նում է քա ղա քա կա նութ յուն նե րի տար բեր մա կար դակ նե րի նպա տակ ներ, 
սա կայն հա ճախ է թե րա նում սահ մա նել նպա տակ նե րի չափ ման և ձեռք բեր ման հա
մար հա մա պա տաս խան չա փո րո շիչ ներ, թի րա խա յին մա կար դակ ներ և ժամ կետ ներ: 
Ն ման ի րա վի ճա կը հնա րա վո րութ յուն է ստեղ ծում խու սա փել կամ հետ ևո ղա կան չլի նել 
սա հան ված արդ յունք նե րի ձեռք բեր ման նկատ մամբ: 

Մեկ շնչի հաշվով համայնքային ամփոփ եկամուտների  
մակարդակը և աճը

Համայնքների սեփական եկամուտների կշիռը համայնքային  
ամփոփ եկամուտների կառուցվածքում

2022 թվականը՝ առաջին կիսամյակի դրությամբ տարեկան ճշտված պլան
Աղբյուր՝ ՀՀ ՏԿԵՆ և ՏԶՀԿ հաշվարկներ

2022 թվականը՝ առաջին կիսամյակի դրությամբ տարեկան ճշտված պլան
Աղբյուր՝ ՀՀ ՏԿԵՆ և ՏԶՀԿ հաշվարկներ

Պետական սուբվենցիաների (կապիտալ) ծավալների 
համեմատական՝ 2019-2022թթ., մլն. դրամ

*2022 թվականը 15.10.2022թ. դրությամբ
Աղբյուր՝ ՀՀ կառավարության որոշումեր և ՏԶՀԿ հաշվարկներ
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 ● Ի րա կա նաց վող բյու ջե տա յին ծրագ րե րը միշտ չէ, որ ընդգր կում են հա մա պա
տաս խան քա ղա քա կա նութ յուն նե րով սահ ման ված նպա տակ նե րը և  արդ յունք նե
րը, և ն պաս տում դրանց ի րա կա նաց մա նը։ 

 ● Բյու ջե տա յին ծագ րե րի՝ քա ղա քա կա նութ յուն նե րին հա մա պա տաս խա նութ յան 
պար բե րա կան գնա հա տու մը, սահ ման ված քա ղա քա կա նութ յուն նե րի կա տար
ման նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յու նը և պա տաս խա նատ վութ յու նը՝ ռազ մա վա
րա կան քա ղա քա կա նու թուն նե րի կեն սու նա կութ յան և ժա ռան գա կա նութ յան 
ա պա հով ման կար ևոր խնդիր նե րից են, ո րոնք չնա յած ան տես ված չեն և  ո րո շա
կի պա հանջ կա կա ռա վա րութ յան կող մից ձևա կերպ ված, այ նու ա մե նայ նիվ մում 
են չի րա գործ ված: 

 ● Ռազ մա վա րա կան և բ յու ջե տա յին քա ղա քա կա նութ յուն նե րի բո վան դա կութ յան 
շուրջ հան րա յին երկ խո սութ յու նը կրում է ոչ բա վա րար ո րակ: Աս տի ճա նա բար 
ա ճում է ՔՀԿնե րի դե րը և  ակ տիվ մաս նակ ցու թան կար ևո րութ յու նը թե՛ բյու ջե
տա յին ծրագ րե րի, թե՛ քա ղա քա կա նութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման մո նի տո րին գի և 
գ նա հատ ման գոր ծըն թաց նե րում:

Հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րի օգ տա գոր ծու մը, հա սա նե լիութ յու նը և կա րի քը
 ● Շա հա ռու մար զե րի կազ մում կրթութ յան բարձր մա կար դա կով աչ քի է ընկ նում 

Շի րա կի մար զը: Ընդ ո րում, բո լոր ե րեք մար զե րում կա նանց կրթա մա կար դակն 
ա վե լի բարձր է տղա մարդ կանց հա մե մատ:

 ● Գոր ծազր կութ յան մա կար դակն ա մե նա ցած րը Շի րա կի գյու ղա կան բնա կա վայ
րե րում է՝ 16.7 տո կոս, իսկ ա մե նա բարձ րը՝ Լո ռու քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րում՝ 
37.7 տո կոս։ Կա նանց և տ ղա մարդ կանց գոր ծազր կութ յան մա կար դա կը հա մա
պա տաս խա նա բար կազ մում է 35.7 և 14.4 տո կոս: Կա նանց գոր ծազր կութ յան 
ա մե նա բարձր մա կար դակն ար ձա նագր վել է Տա վու շում, իսկ տղա մարդ կանց 
գոր ծազր կութ յան ա մե նա ցածր մա կար դա կը՝ Շի րա կում: 

 ● Մեծ է սե փա կան գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րում և պե տա կան/հա մայն քա
յին հիմ արկ նե րում զբաղ ված նե րի կշի ռը՝ հա մա պա տաս խա նա բար 35.2 և 30.5 
տո կոս: Ընդ ո րում, սե փա կան գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յու նում զբաղ վա ծութ յու
նը բարձր է մաս նա վո րա պես Լո ռու մար զում, ինք նազ բաղ վա ծութ յու նը հա մե մա
տա բար բարձր է Շի րա կում, իսկ պե տա կան/հա մայն քա յին հիմ արկ նե րում և  այլ 
մաս նա վոր հատ վա ծում զբաղ վա ծութ յու նը՝ Տա վու շում:

 ● Տ նա յին տնտե սութ յուն նե րի (այ սու հետ նաև՝ ՏՏ) գնա հա տա կան նե րով, աղ քա
տութ յու նը 2021 թվա կա նին բո լոր ե րեք մար զե րում խո րա ցել է։ Ի րենց աղ քատ 
կամ ծայ րա հեղ աղ քատ գնա հա տած ՏՏնե րի կշի ռը Լո ռիում ա ճել է 5.8, Շի րա

Գործազրկության մակարդակն ըստ շահառու մարզերի, տոկոս

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

Գործազրկության մակարդակն ըստ բնակչության առանձին խմբերի, 
տոկոս (փակագծերում՝ ստանդարտ սխալի մակարդակներն են)

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

Շահառու մարզերում իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրերը,  
2022 թվական, մլն դրամ

*2022 թվակ ան ը 15.10.2022թ. դրությ ամբ
Աղբյ ուր՝ ՀՀ կառ ավ ար ությ ան որ ոշ ում եր և ՏԶՀԿ հաշվ արկն եր

27.1
24.7

27.1
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կում՝ 1.0, իսկ Տա վու շում՝ 4.5 տո կո սա յին կե տով: Զու գա հեռ նվա զել են ի րենց 
«ա պա հով ված» հա մա րող ՏՏնե րը՝ Լո ռիում՝ 1.3, Շի րա կում՝ 0.6, իսկ Տա վու շում՝ 
2.5 տո կո սա յին կե տով: 

 ● Ընդ հա նուր առ մամբ, Լո ռու, Տա վու շի և Շի րա կի բնակ չութ յու նը ծան րա բեռն ված 
է պարտ քա յին պար տա վո րութ յուն նե րով։ ՏՏնե րի 65.6 տո կոսն ու նեն վար կա
յին կամ պարտ քա յին տար բեր պար տա վո րութ յուն ներ: Ընդ ո րում, մեկ ՏՏ հաշ
վով պարտ քա յին պար տա վո րութ յուն նե րի մի ջին մե ծութ յու նը կազ մում է մոտ 1.9 
մի լիոն դրամ: Առ կա պարտ քի սպա սարկ ման բե ռը ա վե լի ծանր են գնա հա տում 
Լո ռու մար զում: 

 ● Շա հա ռու մար զե րի ՏՏնե րի մոտ 29 տո կո սը թերսն վում է: Ի րա վի ճա կը հա
մե մա տա բար ա վե լի սուր է Լո ռու մար զում, ո րի գյու ղա կան հա մայնք նե րում 
սննդի ծախ սե րը «ընդ հան րա պես» կամ «գրե թե» չեն կա րո ղա նում բա վա րա րել              
ՏՏներում 37.6 տո կո սը, իսկ քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րում՝ 35.9 տո կո սը: 

 ● Ա ռող ջա պա հա կան ծախ սե րը չեն կա րո ղա նում բա վա րա րել շա հա ռու մար զե րի 
ՏՏնե րի 51 տո կո սը:

 ● Ե րե խա նե րի խնամ քի և սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան ծա ռա յութ յուն նե րից ա մե
նա հա սա նե լին ման կա պար տեզ նե րի ծա ռա յութ յուն ներն են: Դ րան ցից օգտ վում 
են շա հա ռու մար զե րի 26 տա րե կան ե րե խա նե րի 43.5 տո կո սը: Նա խադպ րո
ցա կան և դպ րո ցա կան կրթութ յան որ ևէ ծա ռա յութ յուն նե րից չի օգտ վում 26 տա
րե կան ե րե խա նե րի 37.7 տո կո սը, կամ հա մա պա տաս խան տա րի քա յին խմբի 
ե րե խա ներ ու նե ցող ՏՏնե րի՝ 43.6 տո կո սը: 

 ● Հե տա զո տութ յու նում ընդգրկ ված հա մայնք նե րից 72 տո կո սում, առ կա է դպրոց 
չհա ճա խող հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող առն վազն մեկ ե րե խա, իսկ 48 տո կո
սում՝ ոչ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող դպրո ցա կան տա րի քի առն վազն մեկ ե րե
խա, ո րը դպրոց չի հա ճա խում:

 ● Ե րե խա նե րի խնամ քի և  երկ րում ժո ղովր դագ րա կան ի րա վի ճա կի բա րե լավ մանն 
ուղղ ված քա ղա քա կա նութ յուն նե րի մա սին շա հա ռու նե րի տե ղե կաց վա ծու թան մա
կար դա կը բա վա կա նին բարձր է: Ա ռա վել հայտ նի է «ե րե խա յի ծննդյան միան վագ 
նպաս տի տրա մադր ման» քա ղա քա կա նութ յու նը՝ տե ղե կաց ված է ՏՏնե րի մոտ 85 
տո կո սը, և «եր րորդ և  ա վե լի ե րե խա յի հա մար մինչև 6 տա րե կան լրա նա լը ամ
սա կան 50,000 դրամ նպաս տի տրա մադր ման քա ղա քա կա նութ յու նը»՝ տե ղե կաց
ված է՝ 75.5 տո կո սը: Ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նութ յուն նե րի ազ դե ցութ յու նը                
ՏՏնե րում ե րե խա ու նե նա լու վե րա բեր յալ ո րո շում կա յաց նե լու վրա ցածր է:

 ● Ցածր է տե ղե կաց վա ծութ յու նը «չաշ խա տող մայ րե րին տրա մադր վող մայ րու 
թ յան նպաստ նե րի» և «ե րե խա ու նե ցող ըն տա նիք նե րի բնա կա րա նա յին ա պա

Տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի սուբյեկտիվ 
ինքնագնահատականներ, տոկոս

ՏՏ-ների եկամուտների և պարտքի մեծության փոփոխության 
գնահատականները

Սննդի ծախսերի ապահովման սուբյեկտիվ  
գնահատականներ, տոկոս

Ծախսերի ապահովման կարողության սուբյեկտիվ 
գնահատականներ, տոկոս

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն
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հով ման հի պո թե քա յին ա ջակ ցութ յան» ծրագ րե րի մա սին: Ընդ հան րա պես, շա
հա ռու մար զե րում պե տա կան ա ջակ ցութ յամբ բնա կա րան նե րի ձեռք բեր ման 
ծրագ րե րից օգ վող նե րի քա նա կը փոքր է:

 ● Ցածր է նաև ԱՍՀՆ կող մից ի րա կա նաց վող զբաղ վա ծութ յան տար բեր ծրագ րե րի 
մա սին բնակ չութ յան թե՛ տե ղե կաց վա ծութ յան և թե՛ դրան ցից օգտ վե լու մա կար
դա կը, այդ թվում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց կող մից.  հաշ ման դա
մութ յուն ու նե ցող ան ձանց մա տուց վող աշ խա տան քի տե ղա վոր ման ծա ռա յու 
թ յուն նե րից երբ ևի ցե օգտ վել են շա հա ռու մար զե րում հաշ ման դա մութ յուն ու նե
ցող ան ձանց ըն դա մե նը 3.5 տո կո սը։

 ● Պե տա կան պատ վե րի շրջա նակ նե րում տրա մադր վող բժշկա կան ծա ռա յութ յուն
նե րի մա սին շա հա ռու բնակ չութ յան տե ղե կաց վա ծութ յան մա կար դա կը բարձր 
չէ։ Սո ցիա լա պես ա նա պա հով ե րին և հա տուկ խմբե րում ընդգրկ ված նե րի տրա
մադր վող հի վան դա նո ցա յին ծա ռա յութ յուն նե րի անվճար լի նե լու մա սին տե ղե
կատ վութ յա նը տի րա պե տում է ՏՏնե րի 68.2, իսկ նպաս տա ռու ՏՏնե րի 75.9 
տո կո սը։ 

 ● Ընդ հա նուր առ մամբ, շա հա ռու մար զե րում ի րա կա նաց վող պե տա կան բյու ջե
տա յին ծրագ րե րի մա սին տե ղե կաց վա ծութ յան մա կար դա կը ցածր է: Այն հա մե
մա տա բար բարձր է Տա վու շի մար զում:

 ● Հե տա զո տութ յա նը նա խոր դած 12 ա միս նե րի ըն թաց քում շա հա ռու մար զե րի բո
լոր ՏՏնե րի 10 տո կո սում և ն պաս տա ռու ՏՏնե րի 29.7 տո կո սում ՏՏ ան դամ ե
րից առն վազն մեկն ու նե ցել է բժշկա կան մի ջամ տու թան և բժշ կա կան ծա ռա յու
թ յուն նե րի ստաց ման կա րիք, սա կայն չի դի մել բժշկի: Բժշ կի չդիմե լու գլխա վոր 
պա ճա ռը ՏՏնե րի 70 տո կոս դեպ քե րում ֆի նան սա կան է, 8 տո կոս դեպ քե րում՝ 
բժիշկ նե րին անվս տա հութ յունն է, 4 տո կոս դեպ քե րում՝ բժշկա կան հաս տա տու
թ յու նը բնա կա վայ րից հե ռու գտնվե լը: 

 ● Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց կող մից բժշկա կան օգ նութ յան և վե րա
կանգն ման պե տա կան ծրագ րե րից օգտ վե լու մա կար դա կը բարձր չէ։ Երբ ևի ցե 
պե տա կան բյու ջե տա յին ծրագ րե րից օգտ վել են շա հա ռու մար զե րի հաշ ման դա
մութ յուն ու նե ցող բնակ չութ յան ըն դա մե նը 32.1 տո կո սը։ Դե ղո րայ քի կա րիք ու
նե ցող հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց 47.8 տո կոսն օգտ վել է անվ ճար և  
ար տոն յալ պայ ման նե րով տրա մադր վող դե ղե րից։

 ● Շա հա ռու նե րի գնա հատ մամբ աշ խա տա տե ղե րի բա ցա կա յութ յու նը, ա ռող ջա
պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ոչ բա վա րար մա կար դա կը և ներ հա մայն քա յին 
ճա նա պարհ նե րի վատ վի ճա կը շա րու նա կում են մալ հա մայնք նե րում բնակ չու
թ յան առջև ծա ռա ցած ա մե նա կար ևոր ե րեք խնդիր նե րը:

ՏՏ տեղեկացվածությունը սոցիալապես անապահովներին և հատուկ 
խմբերում ընդգրկվածների տրամադրվող հիվանդանոցային 

ծառայությունների անվճար լինելու մասին, տոկոս

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

Սոցիալական քաղաքականությունների ազդեցությունը
ՏՏ-ում երեխա ունենալու որոշման վրա, տոկոս

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

Սոցիալական ընտրված քաղաքականություններից
տեղեկացվածության մակարդակը, տոկոս

68.2

31.8

75.9

24.1



7

 ● Ա ռանձ նաց ված սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րից շա հա ռու մար զե րի բնակ չու
թ յան կա րի քը բարձր է գնա հատ վում հատ կա պես ո րակ յալ բժշկա կան ծա ռա յու
թ յուն նե րի, մատ չե լի դե ղե րի, ե րի տա սարդ նե րի և տա րեց նե րի զբաղ վա ծութ յան, 
ինչ պես նաև տա րեց նե րին մա տուց վող սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յու նե րի մա սով:

 ● Մա տուց վող ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րի բա րե լավ ման տե սանկ յու նից 
ՏՏնե րը մի կող մից կար ևո րում են բժշկա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մատ չե լիութ յու
նը, մյուս կող մից՝ ա վե լի ո րակ յալ բժշկա կան սպա սար կող անձ նա կազ մի առ կա
յութ յու նը մար զե րում: 

 ● Զ բաղ վա ծութ յան բա րե լավ ման հնա րա վո րութ յուն նե րը բնակ չութ յու նը գե րա զան
ցա պես կա պում է լրա ցու ցիչ աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման հետ՝ մոտ 86 տո կոս։ 
Ու շագ րավ է, որ բնակ չութ յան ա վե լի քան 20 տո կո սը իր հա մայն քի բնակ չութ յան 
զբաղ վա ծութ յան բա րե լավ ման հնա րա վո րութ յուն նե րը կա պում է աշ խա տա տե
ղե րի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան պրակ տիկ հմտութ յուն նե րի ձևա վոր
ման և լ րա ցու ցիչ վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի մաս նակ ցութ յան հետ: 
Ե թե քա ղա քա յին բնակ չութ յու նը զբաղ վա ծութ յան մե ծաց ման հա մար կար ևո րում 
է աշ խա տող ծնող նե րի ե րե խա նե րի հա մար խնամ քի լրա ցու ցիչ ծա ռա յութ յուն նե
րի ստեղ ծու մը, ա պա գյու ղա կան բնակ չութ յան հա մար էա կան է լրա ցու ցիչ փո
խադր ման/տրանս պոր տա յին ծա ռա յութ յուն նե րի առ կա յութ յու նը դե պի աշ խա
տան քի վայ րեր։

 ● Ե րե խա նե րին ա ջակ ցութ յան և դաս տիա րա կութ յան բա րե լավ ման տե սանկ յու նից 
բո լոր ե րեք մար զե րում ա ռա վե լա պես կար ևոր վում են այ գի նե րի, պու րակ նե րի 
և խա ղահ րա պա րակ նե րի առ կա յութ յու նը, ինչ պես նաև՝ ա մա ռա յին հանգս տի 
ծրագ րե րը և ճամ բար նե րը։

 ● Տա րեց նե րի հա մար զբաղ վա ծութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րը և տա րեց նե րին սո
ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցու մը հատ կա պես կար ևոր վել է Լո ռու գյու
ղա կան բնա կա վայ րե րի ՏՏնե րի կող մից։ Ընդ ո րում, տա րեց նե րի և հաշ ման
դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ա ջակ ցութ յան բա րե լավ ման տե սանկ յու նից բո լոր 
ե րեք մար զե րում էա կան են հա մար վել տնա յին պայ ման նե րում ա ռող ջա պա հա
կան, ինչ պես նաև՝ տնա յին օգ նութ յան/խնամ քի ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցու մը։ 
Լո ռիում և Տա վու շում կար ևոր վել են նաև սննդի ա ռաք ման ծա ռա յութ յուն նե րը։ 

 ● Հա մայն քա յին ծա ռա յութ յուն նե րից բո լոր ե րեք մար զե րում հա մե մա տա բար ա վե
լի մեծ կար ևո րութ յուն ու նեն ներ հա մայն քա յին ճա նա պարհ նե րի վի ճա կը, փո
ղո ցա յին լու սա վո րութ յան և  աղ բի ժա մա նա կին հա վաք ման ծա ռա յութ յուն նե րը։ 
Հա մայն քա պե տա րա նի կող մից բնակ չութ յան տրա մադր վող տե ղե կատ վութ յա
նը, նաև ա ջակ ցութ յա նը մեծ կար ևո րութ յուն չեն տա լիս: 

Հանրային ծառայությունների բարելավման ուղղություններն
 ըստ շահառուների

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

 

 22.8
21.6

20.1

23.4
18.8

22.7

15.4
15.3

28.5

21.8
33.6

36.8

49.0
52.5

45.1

 6.7

15.2

20.6

21.4

14.8

8.8

17.2

26.4

14.2

17.6

27.6

19.5

   
 

12.7

43.3

57.7

11.0

36.5

62.7

12.6

35.0

60.5

 

32.0

54.1

60.5

19.8

44.5

60.2

39.6

42.1

65.0
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 ● Ու սում ա սիր ված ՏՏնե րի մոտ 40 տո կո սը 
գտնում է, որ ի րենց հա մայն քա յին խնդիր նե րը 
կա րող են լուծ վել միայն կա ռա վա րութ յան միջ
նոր դութ յամբ:  

 ● Հա մայնք նե րում ի րա կա նաց վե լիք ծրագ րե րի 
մա սին տե ղե կաց վա ծութ յան մա կար դա կը ցածր 
է, մի ջի նում տե ղե կաց ված են ՏՏնե րի 4.1 տո
կո սը: Հա ման քա պե տա րա նի կող մից հա մայն
քա յին ծրագ րե րի քննար կում ե րի կազ մա կերպ
ման վե րա բեր յալ հար ցին դժվա րա ցել է պա
տաս խա նել բնակ չութ յան մոտ 47 տո կո սը, իսկ 
25 տո կո սը նշել է, որ նման մի ջո ցա ռում եր չեն 
կազ մա կերպ վում: 

 ● ՏՏնե րի 41 տո կո սը գտնում է, որ բյու ջե տա յին 
ծախ սե րի մա սին ո րո շում եր կա յաց նե լիս բնա
կիչ նե րի կար ծի քը և ցան կութ յուն նե րը «հաշ վի 
չեն առն վում»:

 ● Ա ռանձ նաց ված հա մայն քա յին մի ջա վայ րը բնու
թագ րող ծա ռա յութ յուն նե րից Տա վու շի մար զում 
հա մե մա տա բար բարձր է բան կե րի/բան կո մատ
նե րի առ կա յութ յան կա րի քը՝ 26 տո կոս, հա
մայն քում փոքր բիզ նես բա ցե լու հնա րա վո րու 
թ յուն նե րի կա րի քը՝ 23 տո կոս, և հա մայնք նե
րում ա րա գա չա փե րի օգ տա գործ ման կա րի քը՝ 
23 տո կոս։

 ● Շի րա կի մար զում՝ մե ծա մա սամբ գյու ղա կան 
բնա կա վայ րե րում, ՏՏնե րը հատ կա պես ժա
ման ցա յին վայ րե րի (սրճա րան/բար/ռես տո րան/
ա կումբ) կա րի քի մա սին են նշում՝ 20 տո կոս։ 
Լո ռու մար զի ՏՏնե րի կա րի քը հա մե մա տա բար 
բարձր է հա մայնք նե րում բան կե րի/բան կո մատ
նե րի առ կա յութ յան և հան րա յին տրանս պոր տի 
բա րե լավ ման մա սով՝ հա մա պա տաս խա նա բար 
22 և 19 տո կոս։ Այ գի նե րի և հանգս տի վայ րե րի 
առ կա յութ յան կա րի քը բարձր է բո լոր ե րեք մար
զե րում:

Սոցիալական ծառայությունների կարիքի գնահատականներ, տոկոս ՏՏ-ների նկատմամբ

Համայնքային միջավայրը բնութագրող ծառայությունների կարիքի գնահատականներ, 
տոկոս ՏՏ-ների նկատմամբ

Համայնքային ծառայությունների կարիքի գնահատականներ, տոկոս ՏՏ-ների նկատմամբ

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

Աղբյուր՝ ՏԶՀԿ Բ3 հետազոտություն

6.13.74.9

15.31.95.7

29.84.321.1

29.09.014.9

39.727.221.6

18.719.318.9
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Զեկույցի բովանդակություն

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄՆԵՐ

1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

2. ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ

3. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿ
3.1. Ռազմավարական
քաղաքականությունների շրջանակը
3.2. Բ յու ջե տա յին շրջա նա կը
3.3. Համայնքային բյուջեները և 
աղքատության
հաղթահարման պոտենցիալը

4. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ 
ՍՈՑԻԱԼԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

4.1. Ժողովրդագրություն
4.2. Կր թա մա կար դակ
4.3. Գործազրկություն և զբաղվածություն
4.4. Միգրացիա
4.5. Եկամուտներ և բարեկեցություն

5. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ,  
ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՐԻՔ

5.1. Հանրային ծառայությունների 
օգտագործումը
5.2. Հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րի կար ևո
րութ յան,         
հա սա նե լիութ յան և կա րի քի գնա հա տում 
5.3. Ծառայությունների բարելավման 
ուղղություններ

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հիմ ա կան եզ րա կա ցութ յուն ներ
 ● Ս տաց ված հիմ ա կան արդ յունք նե րը և բա ցա հայ տում երն անս պա սե լի չեն։ 

Թեև հիմ ա կան մի տում ե րը պահ պան վում են, սա կայն սկսվել են նկատ վել 
ո րա կա կան նոր զար գա ցում եր։ 

 ● Բ նակ չութ յան ե կա մուտ նե րի մա կար դա կը ցածր է, պարտ քա յին պար տա վո րու
թ յուն նե րը և ծան րա բեռն վա ծութ յու նը՝ շատ բարձր։ Ընդ ո րում, ըստ հե տա զոտ
ված բնակ չութ յան, ի րա վի ճա կը վեր ջին տա րի նե րին վատ թա րա ցել է։ Հատ կա
պես ան հանգս տաց նող է թերս նուց ման բարձր մա կար դա կը։ 

 ● Կր թութ յան ո րա կի և հա սա նե լիութ յան նկատ մամբ բնակ չութ յան գո հու նա կութ յան 
մա կար դա կը ցածր չէ։ Սա կայն, շա հա ռու բնա կա վայ րե րի գե րակ շիռ մա սում 
կան կրթա կան հա մա կար գից դուրս մա ցած ե րե խա ներ։ Նա խադպ րո ցա կան 
կրթութ յու նը և  ար տադպ րո ցա կան կրթութ յու նը մեծ պա հան ջարկ է սկսել ստա
նալ, ո րը ՏՏնե րի մեծ մա սի հա մար մում է ան հա սա նե լի։ Կար ևոր վում է ե րե խա
նե րի ա մա ռա յին հանգս տի կազ մա կեր պու մը և ճամ բար նե րի հա սա նե լիութ յու նը։ 

 ● Դժ գո հութ յուն ներն ա ռա վել մեծ են ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ո րա կի 
նկատ մամբ։ Ո րակ յալ ա ռող ջա պա հութ յան մատ չե լիութ յու նը, փոր ձա ռու և  ո րակ յալ 
մաս նա գետ նե րի պա կա սը մում է գերխն դիր։ 

 ● Թեև, ընդ հա նուր առ մամբ աշ խա տա տե ղե րի հա սա նե լիութ յու նը և զ բաղ վա ծու 
թ յան ա պա հո վու մը կար ևոր վում է, սա կայն բնակ չութ յու նը սկսել է շեշ տադ րել 
վե րա պաստ րաստ ման և նոր գի տե լիք նե րի ձեռք բեր ման, ֆի նաս նա կան գրա գի
տութ յան բարձ րաց ման անհ րա ժեշ տութ յու նը։ 

 ● Ու շագ րավ է, որ ա ճում են նաև հա մայն քա յին կյան քի ո րա կի և մի ջա վայ րի բա
րե լավ մանն ուղղ ված պա հանջ նե րը։ Մաս նա վո րա պես, շա տե րը շեշ տադ րում և 
կար ևո րում են ճա նա պարհ նե րի ո րա կը, փո ղոց նե րի բա րե կար գու մը և լու սա վո
րութ յու նը, պու րակ նե րի, զբո սայ գի նե րի և խա ղահ րա պա րակ նե րի առ կա յութ յու
նը, ժա ման ցի վայ րե րը և հան րա յին սպա սարկ ման օբ յեկտ նե րի (ռես տո րան ներ, 
սրճա րան ներ և  ա կումբ ներ) առ կա յութ յու նը գյու ղա կան և փոքր քա ղա քա յին հա
մայնք նե րում։ Ն մա նա տիպ պա հանջ ներն ա ռա վել մեծ գե րա կա յութ յուն են սկսել 
ստա նալ, ո րը հու շում է կյան քի ո րա կի ա ռա վել բարձր պա հանջ նե րի մա սին։ 

 ● Հա մայն քա յին ռե սուր նե րը և նե րու ժը մում են ցածր՝ բնակ չութ յան պա հանջ
նե րը և սահ ման վող նշա ձո ղե րը հաս ցեագ րե լու հա մար։ Բ նակ չութ յու նը փո փո
խութ յուն ներ ակն կա լում է ոչ թե համայնքային կառավարման մարմիններից, այլ, 
ա վե լի շուտ՝ կա ռա վա րութ յու նից։ Սա կայն, հա մայն քա յին մա կար դա կում բյու ջե
տա յին և  այլ ծրագ րա յին ո րո շում ե րին և դ րանց կա յաց ման մաս նակ ցութ յա նը 
մեծ կար ևո րութ յուն է տալիս։ 
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 ● Սուբ վեն ցիոն ծրագ րե րի ակ տի վաց ման արդ յուն քում բյու ջե նե րի կա ռուց ված
քում ա ռա վել մեծ կշիռ են ստա ցել հա մայնք նե րում կյան քի ո րա կի բա րե լավ մանն 
ուղղ ված մի ջո ցա ռում ե րը։

 ● Թեև մար դիկ շա րու նա կում են մալ քիչ տե ղե կաց ված և պա կաս գրա գետ, սա
կայն տե ղե կաց վա ծութ յու նը, գրա գի տութ յու նը և քա ղա քա ցիա կան ակ տի վութ յու
նը ա ռա վել մեծ կար ևո րութ յուն են ստա նում վեր ջին տա րի նե րին։ 

 ● Զ բաղ վա ծութ յան ծրագ րե րից և պե տա կան պատ վե րի շրջա նակ նե րում ա ռող ջա
պա հա կան ծրագ րե րից տե ղե կաց վա ծութ յան մա կար դա կը բա վա կա նին ցածր է։ 
Ա ռա վել լավ տե ղե կաց ված են առ կա ժո ղովր դագ րա կան ծրագ րե րից, թեև հա
մար վում է, որ դրանք չեն ազ դում կամ շատ քիչ են ազ դում ըն տա նի քում նոր 
ե րե խա ներ ու նե նա լու ո րո շում ե րի և ծ նե լիութ յան ա ճի վրա։

 ● Կար ևո րութ յուն են ստա նում ծե րե րի զբաղ վա ծութ յան խնդիր նե րը, ինչ պես նաև 
տա րեց նե րի սպա սարկ ման և սնն դի մա տա կա րար ման պա հանջ նե րը։ 

 ● Ըն տա նիք նե րում բռնութ յուն նե րի կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ե րը քիչ են ար
ձա գանք ստա նում: Փո խա րե նը ե րի տա սար դութ յան զբաղ վա ծութ յան, ինք նաի
րաց ման և զար գաց ման, ֆիզիկական և հո գե կան ա ռող ջութ յան ա պա հով ման 
մի ջո ցա ռում ե րը դառ նում են պա հանջ ված անհ րա ժեշ տութ յուն։

 ● Այս պի սով, բազ մա չափ աղ քա տութ յուն եր ևույ թը, բազ մա թիվ աս պեկտ ներ է նե
րա ռում։ Հե տա զո տութ յու նը փաս տում է, որ պարզ ե կամ տա յին աղ քա տութ յան 
չա փո րո շիչ ներն այ սօր ամ բող ջա կան չեն կա րող նկա րագ րել բնակ չութ յան առ
կա պա հանջ նե րը և կեն սա մա կար դա կը։ Հա մայն քա յին կյան քը ո րո շա կի զար
գա ցում է ապ րում՝ ա ռաջ բե րե լով նոր կա րիք ներ և կ յան քի նոր ո րա կի պա հանջ
ներ։ 

 ● Բազ մա չափ աղ քա տութ յան կրճատ մանն ուղղ ված պե տա կան և հա մայն քա յին 
բյու ջե տա յին ռե սուրս նե րը սահ մա նա փակ են և  ոչ մեծ՝ չնա յած դրանց նկատ
մամբ ա ճող պա հանջ նե րին։ Սահ ման ված ռազ մա վա րա կան և բ յու ջե տա յին քա
ղա քա կա նութ յուն նե րի կա պը բա վա րար հստակ չէ՝ թույլ է, ո րը կա րող է պայ
մա նա վոր ված լի նել թե՛ ռե սուրս նե րի պա կա սով, թե՛ քա ղա քա կա նութ յուն մշա
կող նե րի և  ի րա կա նաց նող նե րի հետ ևո ղա կա նութ յան պա կա սով։ Մ յուս կող մից, 
չնա յած ա ճող պա հանջ մունք նե րին, դեռևս հան րութ յու նը և քա ղա քա ցիա կան 
հասարակության ինս տի տու ցիո նալ զար գա ցու մը չեն ա պա հո վում հան րա յին 
պա հան ջի ձևա վոր ման, երկ խո սութ յան, մաս նակ ցութ յան և քա ղա քա կա նու 
թ յուն նե րի վե րահս կո ղութ յան պատ շաճ և  ազ դե ցիկ մա կար դակ: 


