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ՀՅԴ Բյուրոյի տնտեսական
հետազոտությունների գրասենյակ

Կարագի գնի 
բարձրացման
պատճառները: 
Մենաշնորհների դեմ 
պայքարի մեխանիզմները:

ԹԵՄԱ

ք.Երևան, 0010
Մ. Մկրտ�ան 12/1010 52 18 90research@arf.am

Հրայր Մարուխյան Հիմնադրամը հիմնադրվել է Հայաստանի 

Հանրապետությունում 2009թ.-ին` Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի կողմից: Այն 

հանդիսանում է շահույթ չհետապնդող հիմնադրամ, որի նպատակն է 

հանրային, քաղաքական խնդիրների լուծման առաջխաղացումն ու 

զարգացումը, որոնք նպաստում են սոցիալական 

ժողովրդավարության հիմնական արժեքների տարածմանը` 

կրթական եւ ուսումնական ծրագրերի, ուսումնասիրությունների եւ 

տարածաշրջանային ու միջազգային համագործակցության միջոցով:

www.maroukhianfoundation.org/am/

www.facebook.com/HrayrMaroukhianfoundation/
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կազմավորվել է 2017 թվականի ամռան ընթացքում: Գրասենյակի 

գործունեության հիմնական նպատակն է Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցության քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական ինքնուրույն 

մարտավարության մշակումը և իրագործման մշտադիտարկումը 

(մոնիտորինգը):

ՀՅԴ ԲՅՈՒՐՈՅԻ ՏՆՏԵՍԱԿ� 
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Վերլուծությունը կատարված է  

ՀՅԴ Բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի կողմից. 

Հրայր Մարուխեան Հիմնադրամը աջակցում է վերլուծության տարածմանը



ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
« 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» թե մա յով

Յու րա քանչ ուր տա րի մեր հան րու թյան մոտ ար դա րա ցի դժգո հու թյուն է 

ձևա վոր վում մի շարք սո ցիա լա կան նշա նա կու թյան ապ րանք նե րի թան կաց

ման ժա մա նակ, մաս նա վո րա պես՝ կա րա գի, մսի, շա քա րա վա զի, ձվի և այլն: 

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ ազ գա յին վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան 

տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ 2017 թվա կա նի 9 ա միս նե րի ըն թաց քում մի ջին գնա

ճա յին ճնշու մը կազ մել է 1 տո կոս, այ նուա մե նայ նիվ, մեր հա սա րա կու թյու նը 

չա փա զանց զգա յուն է ցան կա ցած պա րե նա յին ապ րան քի թան կաց ման հար

ցում, քա նի որ տե ղա կան և մի ջազ գա յին հաշ վարկ նե րը ցույց են տա լիս, որ 

ազ գաբ նակ չու թյան սպա ռո ղա կան ծախ սե րի մոտ 41.4 տո կո սը բա ժին է ընկ

նում հենց պա րե նա յին ապ րանք նե րի ձեռք բեր մա նը:

ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը տա րե կան սպա ռում են մոտ 1.5 կգ կա րագ, ին չը մի քա

նի ան գամ քիչ է ՌԴից և ԵՄ երկր նե րից: Վեր ջին ա միս նե րի ըն թաց քում կա րա

գի գնի աս տի ճա նա բար բարձ րա ցու մը իր հետ բե րեց մեր հա սա րա կու թյան 

հեր թա կան բո ղո քը` դժգո հու թյու նը: Այժմ 1 կգ տե ղա կան 72 տո կո սա նոց կա րա

գի մե ծա ծախ գի նը կազ մում է 3700 ՀՀ դրամ, իսկ 82 տո կո սա նոց նոր զե լան դա

կա նի նը՝ 4000 ՀՀ դրամ:

ՀՅԴ Բ յու րո յի տնտե սա կան հե տա զո տու թյուն նե րի գրա սեն յա կի ու սումն ա

սի րու թյուն նե րի հա մա ձայն՝ կա րա գի գնի բարձ րաց ման վրա ազ դել են մի 

շարք ար տա քին և ներ քին գոր ծոն ներ, ո րոնք բա ցատր վում են մի զազ գա յին 

մի տումն ե րով և մեր տնտե սու թյան մրցակ ցա յին ի րա վի ճա կի ա ռանձ նա հատ

կու թյուն նե րով:

Եվ այս պես, վեր ջին մեկ տար վա ըն թաց քում, կա րա գի գի նը մի ջազ գա յին 

շու կա յում ա ճել է մոտ 60 տո կո սով, ին չը պայ մա նա վոր ված է 2016 թվա կա նին 

ԵՄում և Ավստ րա լիա յում կա րա գի ար տադ րու թյան ծա վալ նե րի կրճատ մամբ, 

հա մա պա տաս խա նա բար՝ 5.5 տո կոս և 18 տո կոս: Ավստ րա լիա յում կա րա գի 

ար տադ րու թյան ծա վալ նե րը կրճատ վել են 2016 թվա կա նի ե րաշ տի պատ ճա
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ռով, ին չի արդ յուն քում՝ կտրուկ նվա զել է ա նաս նագլ խա քա նա կը և կա թի մեջ 

յու ղայ նու թյան աս տի ճա նը, ինչ պես նաև այս ժա մա նա կա հատ վա ծում ԱՄՆում 

և Ա սիա յում շեշ տա կի ա վե լա ցել է պան րի և սե րուց քի պա հան ջար կը և մ թեր

ված կա թի մեծ մա սը ուղղ վել է հենց այս ապ րանք նե րի ար տադ րու թյա նը: 2016 

թվա կա նի ըն թաց քում Ավստ րա լիան ար տա հա նել է շուրջ 40 հա զար տոն նա 

կա րագ: 2016 թվա կա նի ըն թաց քում կա րա գի ար տա հան ման ծա վալ նե րը 3 

տո կո սով նվա զեց րել է նաև այս ո լոր տում ա ռա ջա տար երկր նե րից՝ Նոր Զե

լան դիան: ԵՄում կա րա գի ար տադ րու թյան ծա վալ նե րի անկ մա նը նպաս տել է 

ԵՄի կա րա գի շու կա յի ա զա տա կա նա ցու մը և կաթ ար տադ րող տնտես վա րող

նե րի սուբ սի դա վոր ման և այլ ար տո նու թյուն նե րի կրճա տու մը: Արևմտ յան Եվ

րո պա յի երկր նե րում մե ծա ծախ նոր զե լան դա կան կար ագի 1 կգ ի գինն ա ռա

վե լա գույ նին է հա սել 2017 թվա կա նի սեպ տեմ բե րին՝ 8.075 ԱՄՆ դո լար, հոկ

տեմ բե րին՝ 7.05 ԱՄՆ դո լար, նո յեմ բե րին՝ 5.969 ԱՄՆ դո լար, դեկ տեմ բե րին՝ 5,263 

ԱՄՆ դո լար (Գ ծա պա կեր 1.) նույն մի տումն է գրանց վել նաև հա մաշ խար հա յին 

շու կա յում, այ սինքն՝ վեր ջին ա միս նե րի ըն թաց քում ար ձա նագր վել է կտրուկ 

գնան կում, ին չը, ցա վոք, տե ղի չի ու նե նում Հա յաս տա նում: 2017 թվա կա նի սեպ

տեմ բերդեկ տեմ բեր ա միս նե րի ըն թաց քում Հա յաս տան է ներկր վել շուրջ 424 

տոն նա կա րագ, այ սինքն՝ ա վե լի է ժան կա րա գի ներկ րում ենք ու նե ցել:

Գ ծա պատ կեր 1. Արևմտյան Եվրոպայում կարագի (82% յու ղայ նու թյամբ) մեկ տոննայի 

միջին մեծածախ գինը (ԱՄՆ դոլարով)
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Աղբ յու րը՝ www.clal.it/en/?section=burro_west_east
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Աղ ու սակ 1. 2016-2017թթ 11 ա միս նե րի ըն թաց քում կա րա գի և այլ կաթ նա յին յու ղե րի  

ար տա քին առևտ րաշր ջա նա ռու թյու նը

ԱՏԳ  Տա րի

Ար տա հա նում  Ներկ րում

տոննա 1000$ տոննա 1000$

405 2017 7.1 32.4 3902.1 18302.2

405 2016 0.4 1.7 3984.5 14065.7

405 Դի նա մի կա ն ( %) 1675.0 1805.9 2.1 30.1

Աղբյուրը ՝ ՀՀ ԱՎԾ

2017 թվակա նի  11 ամի սնե րի ն նախո րդ տարվա նկատմա մբ արձա նա գրվե լ է 

կարա գի և ա յլ կաթնա յի ն յուղե րի  արտա հա նմա ն շուրջ 17 անգա մ աճ և նե

րկրմա ն 2.1 տոկո սի նվազում, ծավա լա յի ն արտա հա յտությա մբ, իսկ արժե քա

յի ն արտա հա յտությա մբ՝ համա պա տա սխա նա բա ր՝ արտա հա նմա ն 17 անգա մ 

աճ և նե րկրմա ն 30.1 տոկո ս աճ:

2017 թվակա նի  վերջի ն կիսա մյա կի և 2018 թվակա նի  տնտեսա կա ն կանխա

տե սումնե րի համա ձա յն՝ ԵՄի և Ավստրա լի այի կաթի և կա րա գի  արտա

դրությա ն ծավա լնե րը աստի ճա նա բա ր աճում են, ինչը  նպաստում է կարա գի 

գնի իջե ցմա նը : Հա յա ստա նի  փոքր շուկա յի  և հա մա կե նտրո նա ցմա ն բարձր 

մակա րդա կի պայմա ննե րում գների իջե ցումը տեղի կունե նա ավե լի ուշ` 2018 

թվակա նի  առա ջի ն կիսա մյա կի ընթա ցքում:

Հա յա ստա նի  կարա գի շուկա յում գործում են մեծ թվով ներմուծո ղնե ր և 

ա րտա դրո ղնե ր, սակա յն գերի շխո ղ դիրք ունի  Ալե քս Գրի գ ընկե րությունը , 

որը իրա կա նա ցնում է միաժա մա նա կ ներմուծում և մա նրա ծա խ վաճա ռք: ՀՀ 

տնտեսա կա ն մրցակցությա ն պաշտպա նությա ն պետա կա ն հանձնա ժո ղո վի 

կողմի ց Ալե քս Գրի գի  գործունե ությունը պետք է ուսումնա սի րվի  ներմուծում

մանրա ծա խ շղթայի  համա տե քստում, և ո չ անջա տ: Հա կա ռա կ դեպքում կունե

նա նք այն, ինչ ունե նք՝ մանրա ծա խ վաճա ռքում գների սրընթա ց բարձրա

ցում և գնե րի  իջե ցմա նը  արգե լա կո ղ էֆե կտ: Հա նձնա ժո ղո վն իր ուսումնա սի

րություննե րը  կատա րե լի ս պետք է հաշվի առնի (ճշգրտի) նաև այդ շուկա յում 
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հնարա վո ր ստվերի  մակա րդա կը , հակա ռա կ դեպքում կստացվի ՝ գրանցվա ծ 

օրի նա կա ն հասույթի ն բաժի ն կընկնե ն ավե լի  մեծ ծախսե ր:

Սո վո րա բա ր, տեղա կա ն կարա գ արտա դրո ղնե րը իրե նց կարա գի պաշա

րնե րը  կուտա կում են ամռա ն ամի սնե րի ն, երբ կաթի  գինը  ցածր է, կաթի  ծավա

լնե րը ՝ մեծ: Նե րմուծվո ղ կարա գի գնի աստի ճա նա բա ր ավե լա ցումը նպաստե ց, 

որ տեղա կա ն կարա գ արտա դրո ղնե րը իրե նք ևս բա րձրա ցնե ն գները , քանի  

որ անփո փո խ գների պայմա ննե րում շատ կարճ ժամա նա կա հա տվա ծում 

կիրա ցնե ին իրե նց կուտա կա ծ կարա գի ամբո ղջ պաշա րը , ինչի  արդյունքում 

հետա գա յում՝ մի քանի  ամի ս, կկորցնե ին իրե նց իրա ցմա ն շուկա ն, չէին կարո

ղա նա  մատա կա րա րումնե ր իրա կա նա ցնե լ հաջո րդ նախա տո նա կա ն ամի

սնե րի ն: Բա ցի այդ, բարձր գների պայմա ննե րում նրանք հնարա վո րություն 

ունե ին քիչ ծավա լ արտա դրա նք վաճա ռե լո վ ստանա լ ավե լի  բարձր հասույթ: 

Այն դեպքում, երբ կարա գ արտա դրե լու համա ր անհրա ժե շտ է իրա կա նա ցնե լ 

կաթի  մթերում, եթե ամռա նը  1 լիտր կաթը  արժե ր 130 ՀՀ դրամ, ապա ներ կա

յումս՝ 210230 ՀՀ դրամ, ինչը  կարա գ արտա դրո ղ տնտեսա վա րո ղնե րի համա ր 

բարձր գին է, իսկ կարճ ժամա նա կա հա տվա ծում կաթի  փոշու ներմուծումը ՝ 

չափա զա նց դժվար, դրանի ց արտա դրվա ծ կարա գը ՝ ցածրո րա կ: Այս տարի  

Հա յա ստա նում ևս ե րա շտա յի ն տարի  էր, որի հետևա նքո վ անա սնա պա հնե

րը չկարո ղա ցա ն բավա րա ր քանա կությա մբ խոտ ամբա րե լ և ստի պվա ծ են 

խոտ ձեռք բերե լ բարձր գնով կամ կրճատե լ խոշո ր եղջե րա վո ր անա սուննե րի  

խմբաքա նա կը : Անա սունե րի խմբաքա նա կի կրճատմա ն վրա որո շա կի ազդե

ցություն ունե ցա վ նաև աննա խա դե պ արտա հա նմա ն ծավա լնե րի աճը ՝ շուրջ 5 

անգա մ: Մա քսա յի ն ծառա յությա ն տվյալնե րի  համա ձա յն՝ եթե 2016թ հունվար

հունի ս ամի սնե րի ն արտա հա նվե լ են 1400 գլուխ անա սուն՝ 550 հազա ր ԱՄՆ 

դոլա ր արժո ղությա մբ, ապա այս տարվա նույն ժամա նա կա հա տվա ծում՝ 2 մլն 

735 հազա ր ԱՄՆ դոլա ր արժո ղությա մբ 6900 գլուխ խոշո ր եղջե րա վո ր։

Նե րքի ն շուկա յում կարա գի գնի բարձրա ցմա ն վրա ազդում է նաև այն, 

որ այս ապրա նքա յի ն շուկա յում առկա  է հակա մրցա կցա յի ն համա ձա յնու

թյուննե ր, ինչը  արտա հա յտվում է համա տե ղ գների սահմա նմա մբ և շուկա ն 

իրա ր մեջ բաժա նմա մբ: Դրա մասի ն փաստում է այն, որ չնայա ծ միջա զգա յի ն 

շուկա յում կարա գի գների  իջե ցմա ն մեր ներկրո ղնե րի ց ոչ մեկը  չի վերա նա յում 



Կա րա գի գնի բարձ րաց ման պատ ճառ նե րը 
Մե նաշ նորհ նե րի դեմ պայ քա րի մե խա նիզմ նե րը
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իր գնայի ն քաղա քա կա նությունը : Ստա ցվում է, որ բոլո րը իրե նց ներկրումնե րը  

իրա կա նա ցրե լ են թանկ գներո վ 2017 թվակա նի  սեպտե մբե րի  ամսի ն և հե տա

գա  ամի սնե րի  համա ր պարտա դրվա ծ են վաճա ռե լ իրե նց ապրա նքը  բարձր 

գներո վ:

Բա ցի այդ, նոր տնտեսա վա րո ղ սուբյե կտնե րի  շուկա մուտք գործե լու համա ր 

անհրա ժե շտ է մեծա ծա վա լ մարքե տի նգա յի ն և ի րա ցմա ն ծախսե ր, ինչպե ս 

նաև խոշո ր սուպե րմա րկե տնե րի  ցանցե րի  կողմի ց տնօրի նվում է մանրա ծա խ 

առևտրի  50 տոկո սը և ա վե լի ն, ինչը  թույլ է տալի ս խտրակա ն քաղա քա կա

նություն իրա կա նա ցնե լ «նորե րի» նկատմա մբ:

Հա մե մա տությա ն համա ր պետք է նշել, որ նույն ժամա նա կա հա տվա ծում 

սպրեդի  և մա րգա րա նի  գները չեն աճե լ: Չնա յա ծ, որ դրանք համա րվում է 

կարա գի հետ որո շա կի աստի ճա նի փոխա դա րձ փոխա րի նե լի ապրա նքնե ր: 

Այս երևույթը բացա տրվում է այս ապրա նքա յի ն շուկա յում համե մա տա բա ր 

բարձր մրցակցա յի ն աստի ճա նո վ, քանի  որ չեն գործում գերի շխո ղ դիրք ունե

ցո ղ տնտեսա վա րո ղ սուբյե կտնե ր:

Տնտե սա գի տա կա ն տեսա նկյունի ց մենա շնո րհ շուկա է այն ապրա նքա

յի ն շուկա ն, որտե ղ գործում է մեկ տնտեսա վա րո ղ սուբյե կտ, իսկ հանրա յի ն 

ընկա լմա ն մեջ մենա շնո րհա յի ն է դիտվում այն սոցի ալա կա ն նշանա կությա ն 

ապրա նքա յի ն շուկա նե րը , որտե ղ մեկ կամ մի քան տնտեսա վա րո ղնե ր իրա

կա նա ցնում են միասնա կա ն կամ համա ձա յնե ցվա ծ գնայի ն քաղա քա կա

նություն և շուկա ն բաժա նվա ծ է մի քանի սի միջև:
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ԻՆՉՊԵ Ս ՊԵՏՔ Է ՊԱՅՔԱ ՐԵ Լ ՄԵՆԱ ՇՆՈ ՐՀՆԵ ՐԻ  ԴԵՄ.

1. 2015 թվակա նի  դեկտե մբե րի  6ին ընդունվա ծ ՀՀ Սա հմա նա դրությա ն 

59րդ հո դվա ծի 2րդ մա սի համա ձա յն՝ Մրցա կցությա ն սահմա նա

փա կումը , մենա շնո րհի  հնարա վո ր տեսա կնե րը և դրա նց թույլա տրե

լի չափե րը  կարո ղ են սահմա նվե լ միայն օրե նքո վ՝ հանրա յի ն շահե րի 

պաշտպա նությա ն նպատա կո վ: Այսի նքն՝ մենա շնո րհնե րի  գոյությունը 

մեր տնտեսությա ն մեջ կարո ղ է բացա տրվե լ, թույլա տրվե լ հանրա յի ն 

շահի ց ելնե լո վ: Ցա վո ք, այս սահմա նա դրա կա ն դրույթը «միս ու արյուն» 

չստացա վ օրե նսդրությա ն մշակմա ն աշխա տա նքնե րում և ի րա վա կի

րա ռ պրակտի կա յում:

2. 2015 թվակա նի  դեկտե մբե րի  6ին ընդունվա ծ ՀՀ Սա հմա նա դրությա ն 

122րդ հո դվա ծի համա ձա յն՝ 2018 ապրի լի 9ից ՀՀ տնտեսա կա ն 

մրցակցությա ն պաշտպա նությա ն պետա կա ն հանձնա ժո ղո վի փոխա

րե ն գործե լու է ինքնա վա ր մարմի ն, որի անդա մնե րը  նշանա կվե լու 

են պատգա մա վո րնե րի  ձայնե րի  ընդհա նուր թվի մեծա մա սնությա մբ, 

ինչը , անշուշտ, կնպաստի տնտեսա կա ն մրցակցությունը  պաշտպա նո ղ 

մարմնի  գործունե ությա ն անկա խությա նը և ա յս ոլո րտում խորհրդա րա

նա կա ն վերա հսկո ղությա ն հաստա տմա նը : 2018 թվակա նի  ընթա ցքում 

ինքնա վա ր մարմնի  անդա մնե րի ընտրությունը կարևո ր նշանա կություն 

կունե նա  Հա յա ստա նի  Հա նրա պե տությա ն տնտեսա կա ն մրցակցությա ն 

պաշտպա նությա ն ոլո րտի համա ր: Այս համա տե քստում կարևո րում ենք 

նաև ինքնա վա ր մարմնի  լիազո րություննե րի և պա րտա կա նություննե րի 

հստակ սահմա նումը , ինչը  կկանխի  կամա յա կա ն վարույթնե րի նախա

ձե ռնումը  և ո չ բավա րա ր հիմնա վո րվա ծ որո շումնե րի  ընդունումը :

3. Մի ջա զգա յի ն փորձը փաստում է, որ երկրի տնտեսությա ն համա ր 

ռազմա վա րա կա ն և սո ցի ալա կա ն նշանա կություն ունե ցո ղ ապրա նքնե

րի  մեծա ծա խ վաճա ռքը  առա վե լ արդյունա վե տ և վե րա հսկե լի է, երբ 

այն իրա կա նա ցվում է պետությա ն կողմի ց կարգա վո րվո ղ էլե կտրո

նա յի ն հարթա կնե րի  (բորսա նե րի) միջո ցո վ, ինչը  նպաստում է շուկա 

մուտք գործո ղ նոր տնտեսվա րո ղնե րի վերա բե րյա լ տեղե կա տվությա ն 



Կա րա գի գնի բարձ րաց ման պատ ճառ նե րը 
Մե նաշ նորհ նե րի դեմ պայ քա րի մե խա նիզմ նե րը
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հասա նե լի ությա նը , խտրակա ն գների բացա ռմա նը , մեծա ծա խ շուկա

յում ստվերի  կրճատմա նը , առո ղջ մրցակությա նը  և ա յլն:

4. Մե ր օրե նսդրությա մբ ապրա նքա յի ն շուկա յում մենա շնո րհ և գե րի շխո ղ 

դիրք ունե նա լը  արգե լվա ծ չէ, արգե լվա ծ է այդ դիրքի չարա շա հումը , 

մասնա վո րա պե ս՝ գների չհիմնա վո րվա ծ բարձրա ցումը , պահպա նումը  

և (կամ) իջե ցումը  և ա յլն: Պե տությունը  հնարա վո ր բոլո ր միջո ցնե րո վ 

պետք է խրախուսի նոր տնտեսվա րո ղ սուբյե կտնե րի  ի հայտ գալուն՝ 

վերա ցնե լո վ հարկա յի ն, մաքսա յի ն և ա յլ բնույթի խտրակա նությունը , 

սակա յն ելնե լո վ մեր շուկա յի  փոքրությունի ց չպետք է բացա ռե լ մենա

շնո րհ և գե րի շխո ղ դիրք ունե ցո ղ տնտեսվա րո ղնե րի գործունե ությունը : 

Այդ ընկե րություննե րը , դառնա լո վ բաժնե տի րա կա ն, բաժնե տո մսե րի 

որո շ մասը  ազա տ վաճա ռքի  հանե լո վ, կնպաստե ն հանրա յի ն վերա

հսկո ղությա ն և ե կա մուտնե րի վերա բա շխմա ն հաստա տմա նը :

5. Գո րծո ղ օրե նսդրությա ն համա ձա յն՝ մենա շնո րհ և գե րի շխո ղ դիրքը 

չարա շա հո ղ տնտեսվա րո ղնե րի նկատմա մբ ՀՀ տնտեսա կա ն 

մրցակցությա ն պաշտպա նությա ն պետա կա ն հանձնա ժո ղո վը կարո ղ է 

նշանա կե լ տուգա նք առա վե լա գույնը ՝ հասույթի 2 տոկո սի չափո վ, որը 

գանձվում է պետա կա ն բյուջե : Փա ստա ցի ստացվում է, որ մենա

շնորհ կամ գերի շխո ղ դիրքը չարա շա հո ղ տնտեսա վա րո ղը տուգա ն

վում է, սակա յն որևէ  կերպ չի փոխհա տուցվում նրա գործունե ությա ն 

արդյունքում տուժա ծ տնտեսվա րո ղնե րի վնասը : Հե տևա բա ր, անհրա

ժե շտ է մշակե լ և նե րդնե լ տնտեսա կա ն մրցակցությա ն պաշտպա

նությա ն և վնա սնե րի  հատուցմա ն առա վե լ արդյունա վե տ կառուցա

կարգե ր:
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ՄԵ Ր ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱ Ն ԶԱՐԳԱ ՑՄԱ Ն ԵՎ ՍՈ ՑԻ ԱԼԱ ԿԱ Ն  
ԱՐԴԱ ՐՈՒԹՅԱ Ն ՀԱՍՏԱ ՏՄԱ Ն ՀԱՄԱ Ր ՕՐԱ ԿԱ ՐԳԱ ՅԻ Ն Է

 ˬ մենա շնո րհնե րի  գործունե ությունը «խոշո րա ցույցի» տակ պահե լը ,

 ˬ նոր տնտեսվա րո ղ սուբյե կտնե րի ն պաշտպա նե լը  և խրա խուսե լը ,

 ˬ ժամա նա կա կի ց հակա մե նա շնո րհա յի ն քաղա քա կա նությա ն մշակումը 

և հա սցե ակա ն կիրա ռումը ,

 ˬ հանրա յի ն վստահությա ն բարձրա ցումը ,

 ˬ ազգա յի ն եկա մտի արդա րա ցի վերա բա շխե լը :

Այսպի սո վ, ապրա նքնե րի  գները կարո ղ են օբյե կտի վո րե ն բարձրա

նա լ, սակա յն տնտեսա կա ն քաղա քա կա նությունը  պետք է նպաստնի գների  

բարձրա ցմա ն կանխմա նը և մե ղմա ցմա նը , իսկ սոցի ալա կա ն քաղա քա կա

նությունը  պետք է ուղղվա ծ լինի  նվազա գույն կենսա ապա հո վմա ն պայմա ննե

րի  պահպա նմա նը  և բա րե լա վմա նը :
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