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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ 

 
ԳԱԱԳ Գյուղատնտեսությունը ապահովագրողների ազգային գործակալություն 

ԳԽՆՄՎ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական 
խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչություն 
 

ԳՏՏԶ ԾԻԳ «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի 
իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ 
 

ԳՖԿ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության ԳՏՏԶ ԾԻԳ պետական հիմնարկի 
Գյուղական ֆինանսավորման կառույց 
 

ԵԱՏՄ Եվրասիական տնտեսական միություն 

հա հեկտար 

ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն 

ՓՄՁ Փոքր և միջին ձեռնարկություն 

KfW Գերմանական Վերականգնման վարկերի բանկ 
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Գյուղատնտեսությունը Հայաստանի տնտեսության կարևորագույն ճյուղերից 
մեկն է, որն ապահովում է երկրի համախառն ներքին արդյունքի 12%-ը1 (2019 թվականի 
տվյալներով) և տրամադրում է աշխատանք զբաղվածների 24,3%-ի համար2։ Ինչպես և 
տարածաշրջանի այլ երկրներում, Հայաստանում գերակշռում են փոքր ֆերմերային 
տնտեսությունները՝ մասնատված փոքր հողակտորներով։ Համաձայն 2014 թվականի 
գյուղատնտեսության համատարած հաշվառման՝ Հայաստանում գործում էր 317,346 
ֆերմերային տնտեսություն, որոնք ապահովում էին գյուղատնտեսական համախառն 
արտադրանքի մոտ 97%-ը։ 

Հանդիսանալով տնտեսության կարևորագույն ճյուղերից մեկը, գյուղատնտեսությունը 
Հայաստանում աչքի է ընկնում ցածր արդյունավետությամբ, բերքատվության ցածր 
մակարդակով, ժամանակակից տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների սահմանափակ 
կիրառմամբ, ինչն իր հետևանքներն է թողնում ինչպես գյուղատնտեսական 
արտադրանքի որակի և գնի, այնպես էլ արտահանման ծավալների վրա։ 

2018 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին Հայաստանում տեղի ունեցած 
իշխանափոխության արդյունքում ձևավորված նոր կառավարությունը, իհարկե, չէր 
կարող չշոշափել գյուղատնտեսության զարգացման հարցերը։ Գյուղատնտեսության 
զարգացման վերաբերյալ նոր իշխանության գաղափարներն ամրագրվեցին նախ 2018 
թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում ՀՀ քաղաքացիների 
մեծամասնության աջակցությունը ստացած «Իմ քայլը» դաշինքի նախընտրական 
ծրագրում, ապա՝ ՀՀ կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 8-ի թիվ 65-Ա 
որոշմամբ ընդունված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրում։  

2019 թվականի դեկտեմբերի 19֊ի N 1886-Լ որոշմամբ ՀՀ կառավարությունը 
հաստատեց ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտի տնտեսական զարգացումն ապահովող 
հիմնական ուղղությունների 2020-2030 թվականների ռազմավարությունը, որի 
առաջիկա տասը տարիների տեսլականն է՝ «ունենալ կայուն զարգացող, 
նորարարական, բարձր ավելացված արժեք ստեղծող, բնական պաշարների նկատմամբ 
հոգատար և շրջակա միջավայրի հետ ներդաշնակ, էկոլոգիապես մաքուր արտադրանք 
ստեղծող և գյուղում բնակվող մարդու բարեկեցությունը երաշխավորող 
գյուղատնտեսություն»3։ 

Այսինքն՝ կարելի է ենթադրել, որ գյուղատնտեսության զարգացումը հանդիսանում է նոր 
կառավարության օրակարգային խնդիրը, և պետք է ակնկալել, որ իշխող քաղաքական 

                                                             
1 https://www.armstat.am/file/article/sv_03_20a_112.pdf 
2 https://www.armstat.am/file/article/sv_03_20a_141.pdf 
3 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137852&fbclid=IwAR1gMqEkH2FPXyEZNrwsJVTVp5gsI8Mu5p8mcBmIRl
ZroGBApM-R4EvQ99M 

https://www.armstat.am/file/article/sv_03_20a_112.pdf
https://www.armstat.am/file/article/sv_03_20a_141.pdf
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137852&fbclid=IwAR1gMqEkH2FPXyEZNrwsJVTVp5gsI8Mu5p8mcBmIRlZroGBApM-R4EvQ99M
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137852&fbclid=IwAR1gMqEkH2FPXyEZNrwsJVTVp5gsI8Mu5p8mcBmIRlZroGBApM-R4EvQ99M
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ուժի կողմից արդեն իսկ իրականացվել են անհրաժեշտ միջոցառումներ և քայլեր՝ 
նորարարական, բարձր ավելացված արժեք ստեղծող, բնական պաշարների նկատմամբ 
հոգատար և շրջակա միջավայրի հետ ներդաշնակ գյուղատնտեսություն ունենալու 
համար։ 

Սույն հետազոտության նպատակն է՝ գնահատել ՀՀ կառավարության 2019 թվականի 
փետրվարի 8-ի թիվ 65-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության գործունեության 
ծրագրով ներկայացված խնդիրների հաղթահարման և 2018 թվականի արտահերթ 
խորհրդարանական ընտրություններում ՀՀ քաղաքացիների մեծամասնության 
աջակցությունը ստացած «Իմ քայլը» դաշինքի նախընտրական ծրագրով 
գյուղատնտեսության զարգացման նպատակով տրված խոստումների կատարման 
ընթացքը, կատարված աշխատանքները և նախատեսվող միջոցառումները՝ դրանով իսկ 
ապահովելով հանրային վերահսկողություն այդ խոստումների իրականացման 
նկատմամբ։ 
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ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ «ԻՄ ՔԱՅԼԸ» ԴԱՇԻՆՔԻ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ 
ՍՏԱՆՁՆԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՀՀ կառավարության ծրագիր 

Գյուղատնտեսության զարգացմանն առնչվող դրույթները տեղ են գտել ՀՀ 
կառավարության ծրագրի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
գործունեության հիմնարար ուղենիշերը» և «Մրցունակ, մասնակցային եվ ներառական 
տնտեսությունը» բաժիններում։ Իհարկե, կառավարության խոստումները, ինչպես և 
բազմաթիվ այլ դեպքերում, աչքի չեն ընկնում չափելի ցուցանիշներով, սակայն դրանք 
հնարավորություն են տալիս որոշ չափով իրականացնել հանրային վերահսկողություն և 
գնահատել մինչ օրս իրականացված աշխատանքները։ 

Մասնավորապես, ՀՀ կառավարության ծրագրի 1-ին բաժնում (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԱՐ 
ՈՒՂԵՆԻՇԵՐԸ) ՀՀ կառավարությունը խոստանում է հետևյալը․ 

«Կառավարության խնդիրներն են՝ 

4. Հուսալի ենթակառուցվածքների զարգացումը և հասանելիության ընդլայնումը, այդ 
թվում՝ 

- գյուղատնտեսության ապահովագրական համակարգի ներդրումը.»։ 

 

ՀՀ կառավարության ծրագրի 5-րդ բաժնի (ՄՐՑՈՒՆԱԿ, ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԵՎ 
ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ) 5.10-րդ մասն ամբողջությամբ նվիրված է 
գյուղատնտեսությանը։ Մասնավորապես, ըստ ծրագրի․ 

● Կառավարության գյուղատնտեսական քաղաքականության առանցքը լինելու է 
գյուղատնտեսության արդյունավետության բարձրացումը, պարենային 
անվտանգության մակարդակի բարձրացումը, արդի տեխնոլոգիաների 
ներմուծումը, արտահանման ծավալների ավելացումը, գյուղատնտեսական 
ամբողջ արժեշղթայում ընդգրկված բոլոր սուբյեկտների` փոքր տնային 
տնտեսությունների, գյուղացիական կոոպերատիվների, վերամշակողների և 
արտահանողների եկամտաբերության բարձրացումը: 

● Կառավարությունը գործուն քայլեր է ձեռնարկելու չօգտագործվող 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերը նպատակայնորեն օգտագործելու 
ուղղությամբ: Այս նպատակին հասնելու համար մշակվելու են խթաններ ու 
մեխանիզմներ։ 

● Նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը պետք է լայնորեն տարածվի 
գյուղատնտեսության ոլորտում։ Կաթիլային և անձրևացման համակարգերի 
ներդրումը հնարավորություն կտա էապես խնայելու ջրային ռեսուրսները, իսկ 
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ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների 
հիմնման պետական աջակցության ծրագիրը՝ հողային ռեսուրսները։  

● Կառավարությունը միջոցներ կձեռնարկի նոր տեխնոլոգիաների հիման վրա 
առավել արդյունավետ հակակարկտային համակարգի լայնամասշտաբ 
ներդրման համար։ Այս նպատակին հասնելու համար Կառավարությունը 
պարտավորվում է բարձրացնել սուբսիդավորման մեխանիզմների 
հասցեականությունը՝ ապահովելով շահառու համայնքների կարիքների 
բավարարման հստակ մեխանիզմներ: 

● Կառավարությունը նաև գործուն քայլեր է ձեռնարկելու մեքենատրակտորային 
համակազմի թարմացման և Հայաստանի գյուղատնտեսության կարիքներն 
առավելագույնս բավարարելու ուղղությամբ։ 

● Գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանման ծավալների ավելացման 
ներուժն օգտագործելու գործում Կառավարությունը նախատեսում է մշակել դեպի 
նոր շուկաներ արտահանմանն աջակցող մեխանիզմներ: 

● Նոր տեխնոլոգիաների և գիտական հենքի վրա հիմնված մրցունակ և 
արդյունավետ գյուղատնտեսություն ստեղծելու ճանապարհին Կառավարությունը 
խնդիր է դրել նաև՝ 

o օժանդակել կոոպերատիվ գյուղատնտեսության զարգացմանը և 
սահմանել կոոպերատիվների կայացման համար անհրաժեշտ նվազագույն 
նախադրյալներ. 

o ստեղծել կրթական, գիտահետազոտական, արդյունաբերական 
կլաստերներ և նպաստել գյուղատնտեսության և ագրարային ոլորտի 
կրթական, գիտական, գիտաարտադրական և խորհրդատվական 
կենտրոնների համագործակցության խորացմանը. 

o իրականացնել տեղական սերմնաբուծության և սերմնարտադրության, 
ինտենսիվ գյուղատնտեսության, անասնաբուծության զարգացմանն 
ուղղված պետական աջակցության ծրագրեր, ինչպես նաև աջակցել 
տոհմաբուծարանների ստեղծմանը. 

o ապահովել գյուղատնտեսական արտադրողների շրջանում 
գյուղատնտեսությանն առնչվող գիտելիքների և փորձի տարածման ու 
տեղեկատվության հասանելիության համակարգի ներդրումը. 

o ապահովել գյուղատնտեսության ոլորտի ապահովագրության 
համակարգի ներդրումը. 

o սահմանել գյուղատնտեսությանն աջակցության հիմնական սկզբունքները, 
մեթոդաբանությունը և ռազմավարությունը»։ 
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«Իմ քայլը» դաշինքի նախընտրական ծրագիր 

Գրեթե միանման խոստումներ են ձևակերպված նաև «Իմ քայլը» դաշինքի 
նախընտրական ծրագրում։ Մասնավորապես, նախընտրական ծրագրի 
գյուղատնտեսությանը վերաբերող հիմնական դրույթները բերված են ստորև. 

«Մեր նպատակն է ստեղծել նորարար տեխնոլոգիաների եւ գիտական հենքի վրա 
հիմնված մրցունակ եւ արդյունավետ գյուղատնտեսություն. 

2. ընդլայնելու ենք վարելահողերի նպատակային օգտագործման ծավալները եւ ոռոգելի 
հողատարածքները, ստեղծելու ենք չօգտագործվող հողերը գյուղացիական 
տնտեսությունների կողմից շրջանառության մեջ ներգրավելու տնտեսական եւ 
իրավական հնարավորություններ: 

4. օժանդակելու ենք կոոպերատիվ գյուղատնտեսության զարգացմանը եւ 
սահմանելու ենք կոոպերատիվների կայացման համար անհրաժեշտ նվազագույն 
նախադրյալներ: 

5. ստեղծելու ենք կրթական-գիտահետազոտական-արդյունաբերական կլաստերներ եւ 
նպաստելու ենք գյուղատնտեսության նախարարություն, ագրարային ոլորտի կրթական, 
գիտական, գիտաարտադրական եւ խորհրդատվական կենտրոնների 
համագործակցության խորացմանը: 

7. ներդնելու ենք գյուղատնտեսության ապահովագրական համակարգ: 

8. աջակցելու ենք հակակարկտային ցանցերի ներդրմանը: 

9. իրականացնելու ենք տեղական սերմնաբուծության եւ սերմնարտադրության, 
ինտենսիվ գյուղատնտեսության, անասնաբուծության զարգացմանն ուղղված 
պետական աջակցության ծրագրեր: Աջակցելու ենք տոհմաբուծարանների 
ստեղծմանը:»4 

 
  

                                                             
4 «Իմ քայլը» դաշինքի նախընտրական ծրագրի Մաս 3. Մրցունակ, մասնակցային և ներառական տնտեսություն, 
բաժին 10. «Գյուղատնտեսություն»: 
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1. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ 

 

1.1. Քաղաքականություն 

ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտի տնտեսական զարգացումն ապահովող հիմնական 
ուղղությունների 2020-2030 թվականների ռազմավարությունը և ռազմավարության 
կատարմանն ուղղված 2020-2022 թվականների միջոցառումների ծրագիրը հաստատվել 
է ՀՀ կառավարության 19.12.2019թ. թիվ 1886-Լ որոշմամբ5։ Փաստաթղթի մշակումը 
նախատեսված էր ՀՀ կառավարության ծրագրի կատարումն ապահովող 
միջոցառումների 117.3-րդ կետով6։ 

Փաստաթղթում ներկայացված են այն հիմնական ռազմավարական ուղղությունները 
(այդ թվում՝ գյուղական համայնքների կայուն զարգացումը), որոնք կնպաստեն ոլորտի 
տնտեսական արդյունավետության բարձրացմանը, գյուղատնտեսական արժեշղթայի 
բոլոր մասնակիցների եկամուտների աճին և երկրում սննդի անվտանգության 
բարելավմանը: 

Ռազմավարությունը հիմնված է յոթ սկզբունքների վրա, որոնք են․ 

1) Ագրեգացում՝ փոքր տնտեսությունների և մասնատված արժեշղթաների 
համախմբում` չմշակվող հողատարածքների կրճատման և տնտեսավարման 
ձևերի կատարելագործման միջոցով, 

2) Առևտրայնացում՝ արտահանման և մասնավոր հատվածի ներդրումների աճ՝ 
առաջնայնություն տալով բարձրարժեք ապրանքներին և արտահանման նոր 
բարձրակարգ շուկաներին՝ շեշտը դնելով բարձր ավելացված արժեքի 
ստեղծմանը, 

3) Կողմնորոշում դեպի որակ՝ գյուղատնտեսական արտադրանքի որակի 
բարելավում, մոնիթորինգ և խթանում` շեշտը դնելով Հայաստանի շրջակա 
միջավայրի բացառիկ ռեսուրսների (ջրի, լեռների, էկոլոգիապես անվտանգ 
գյուղատնտեսության) և հարուստ ու հնագույն սննդի մշակույթի վրա, 

4) Երիտասարդության ներգրավվածություն գյուղատնտեսության զարգացմանն 
ուղղված բոլոր գործողություններում` ներառյալ քաղաքականության մշակում,  
արտադրություն, վերամշակում և այլն, 

5) Դիվերսիֆիկացում և ռիսկերի կառավարում՝ արտադրանքի և շուկայի 
դիվերսիֆիկացում, ռիսկերի կառավարման համակարգերի ներդրում, 

6) Կլիմայի փոփոխություններին հարմարվողականություն, 
դիմադրողականություն և շրջակա միջավայրի կայունություն. կլիմայի 
փոփոխությունների վերաբերյալ իրազեկում, մեղմացման ռեսուրսների կայուն 

                                                             
5 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137852 
6 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի մայիսի 16-ի թիվ 650-Լ որոշում: 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137852
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օգտագործում, ջրային և հողային ռեսուրսների կառավարման լավագույն փորձի 
կիրառում, 

7) Տեխնոլոգիաների արդիականացում. գյուղատնտեսական ոլորտի թվայնացում 
ու քարտեզագրում, մեքենայացում, ոռոգման, ջերմատնային տնտեսությունների, 
ինչպես նաև հետբերքահավաքային ենթակառուցվածքների զարգացում։ 

Ռազմավարության իրականացման նպատակով, նույն որոշմամբ սահմանվել են նաև 
2020-2022 թվականների միջոցառումները և յուրաքանչյուր միջոցառման համար 
անհրաժեշտ ֆինանսավորման ծավալները։ Ի թիվս այլ միջոցառումների, ըստ ՀՀ 
գյուղատնտեսության ոլորտի տնտեսական զարգացումն ապահովող հիմնական 
ուղղությունների 2020-2030 թվականների ռազմավարության կատարմանն ուղղված 
2020-2022 թվականների միջոցառումների ժամանակացույցի, 2019-2020 թվականների 
համար նախատեսվել են հետևյալ միջոցառումները։ 

N Ժամա-
նակա-
ցույցի 
տող 

Գործողությունների ծրագրի 
ժամանակացույց 

2019 2020 Կանխատեսվող 
ֆինանսական 

գնահատականը, 
ՀՀ դրամ 

IV I II III IV 

1 2 Կարգավորել հողերի խոշորացման 
իրավական դաշտը և 
իրականացնել կառուցակարգի 
ներդրման ծրագիր 

     4,500,000 

2 13 Ներդնել անասնաբուժական 
դեղամիջոցների շրջանառության 
վերահսկման կառուցակարգեր 
(հատկապես հակաբիոտիկների) 

     4,820,000 

3 16 Իրականացնել ժամանակակից 
մեծածախ շուկաների ստեղծման 
կարողությունների 
ուսումնասիրություն և ՊԳԿ (FAO) 
միջոցով պիլոտային մեծածախ 
շուկայի ստեղծում 

     740,000,000 

4 18 Մշակել գյուղատնտեսության 
մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ 

     1,500,000 

5 22 Թվային գյուղատնտեսությանն 
ուղղված ռազմավարության և 
գործողությունների պլանի մշակում 

     62,854,000 

Վերը բերված աղյուսակի առաջին միջոցառումը («Կարգավորել հողերի խոշորացման 
իրավական դաշտը և իրականացնել կառուցակարգի ներդրման ծրագիր») ներառում 
է մի շարք քայլերի իրականացում․  

• Հողային կոմիտեի կառուցվածքի և գործառույթների շրջանակի վերաբերյալ 
հայեցակարգի մշակում՝ միջազգային լավագույն փորձի հիման վրա 

• Հողային կոմիտեի գործունեությունը կարգավորող օրենքի նախագծի մշակում 
• Հողային կոմիտեի գործունեությանը խթանող թվային համակարգի մշակում 
• Հողային կոմիտեի պիլոտային ներդրումը Արմավիրի մարզում: 
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Սույն միջոցառման իրականացման հետ կապված մեր ուսումնասիրությունները 
չբացահայտեցին որևէ աշխատանք՝ ուղղված Հողային կոմիտեի ստեղծմանը կամ դրա 
գործունեությանն առնչվող օրենսդրական ակտերի մշակմանը։ 

Այնուամենայնիվ, ՀՀ կառավարությունը 2020 թվականի հունվարի 23-ի N 68-Լ 
որոշմամբ7 հաստատել է «Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի օգտագործման 
արդյունավետության բարձրացման հայեցակարգը և միջոցառումների ծրագիրը»: 
Հայեցակարգի 12-րդ մասով, որպես գյուղատնտեսական նշանակության հողերի 
օգտագործման արդյունավետության բարձրացման լուծումներ է առաջարկվում հողային 
բանկի ստեղծումը և գործունեության իրավական կարգավորումը, գյուղացիական 
տնտեսությունների թվային ռեգիստրի մշակումը և գործարկումը, չօգտագործվող 
հողերի դասակարգման չափանիշների և հաշվառման կարգի մշակումը և այլն։ 

ՀՀ կառավարության նշած որոշմամբ հաստատված միջոցառումների ծրագրից, ըստ ՀՀ 
էկոնոմիկայի նախարարության կողմից տրամադրված տեղեկատվության, մշակվել և 
շրջանառության մեջ են դրվել «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում  
լրացում կատարելու մասին» և «Հողերի պահպանման և օգտագործման նկատմամբ 
վերահսկողության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների 
նախագծերը8: Հողային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծով 
նախատեսվում է ՀՀ կառավարությանը լիազորել սահմանելու գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերը որպես չօգտագործվող հողեր դասակարգելու չափանիշները և 
դրանց հաշվառման կարգը։ Իսկ «Հողերի պահպանման և օգտագործման նկատմամբ 
վերահսկության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագծով 
նախատեսվում է հաստատել գյուղատնտեսական նշանակության չօգտագործվող 
հողերի բացահայտման նպատակով իրականացվող դիտարկման կարգը։ 

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական (www.e-draft.am) կայքի 
տվյալներով, նշված նախագծերը հրապարակվել են քննարկման համար 24.09.2019-
09.10.2019թթ. ընթացքում: Հանրային քննարկման ներկայացնելուց հետո, սակայն, 
նախագծերի ճակատագիրն անհայտ է: Այսինքն՝ թեև տեսականորեն նախատեսված 
աշխատանքը/միջոցառումը կատարվել է (նախագծերը մշակվել են), սակայն, քանի դեռ 
դրանք չեն քննարկվել և ընդունվել Ազգային ժողովի կողմից, կառավարության 
խոստումը չի կարելի համարել կատարված (նախագծի զուտ մշակումը դեռ չի կարող 
համարվել բարեփոխման կատարում և իրագործում)։ 

«Ներդնել անասնաբուժական դեղամիջոցների շրջանառության վերահսկման 
կառուցակարգեր (հատկապես հակաբիոտիկների)» միջոցառումը նախատեսում էր 
հետևյալ երկու աշխատանքների իրականացում․ 

• Իրավական դաշտի կատարելագործում  

                                                             
7 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138498 
8 https://www.e-draft.am/projects/1961 

http://www.e-draft.am/
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138498
https://www.e-draft.am/projects/1961
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• Մասնագետների վերապատրաստում 

Միջոցառման իրականացման շրջանակներում 2020 թվականի հունիսի 1-ին ընդունվել 
է «Կերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը9։ 
Սակայն, սույն ուսումնասիրության հրապարակման օրվա դրությամբ սույն 
միջոցառմամբ նախատեսված մյուս իրավական ակտերը, հատկապես նրանք, որոնք 
վերաբերում են շրջանառության վերահսկման կառուցակարգերի ներդրմանը, 
դեռևս չեն ներկայացվել հանրային քննարկման։ 

Գյուղատնտեսության մասին ՀՀ օրենքի նախագծի մշակման աշխատանքները, ըստ 
ռազմավարության գործողությունների պլանի, բաղկացած են հետևյալ երեք 
գործողություններից․ 

• Միջազգային փորձի և ներպետական օրենսդրական դաշտի ուսումնասիրություն 
• Գյուղատնտեսության մասին օրենքի կառուցվածքի և հիմնական դրույթների 

նախագծում 
• Գյուղատնտեսության մասին օրենքի մշակում: 

Առցանց հասանելի տեղեկատվության և իրավական ակտերի նախագծերի 
հրապարակման միասնական կայքի (www.e-draft.am) ուսումնասիրությունից ելնելով՝ 
կարող ենք փաստել, որ մինչ օրս ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից չի մշակվել 
և հանրային քննարկման չի ներկայացվել նշված օրենքի նախագիծը։  

Թվային գյուղատնտեսությանն ուղղված ռազմավարության և գործողությունների 
պլանի մշակման նպատակով մինչև 2020 թվականի առաջին եռամսյակի ավարտը 
նախատեսված էր հետևյալ գործողությունների իրականացումը․ 

• Մշակել տեխնիկական առաջադրանք ազգային փորձագետների համար  
• Իրականացնել հանդիպումների և քննարկումների շարք՝ ընդգրկելով շահագրգիռ 

կողմերին 
• Թվային գյուղատնտեսության նախնական գնահատման անցկացում (դաշտային 

և գրասենյակային հետազոտություն) 
• Նախապատրաստել և վավերացնել թվային գյուղատնտեսության գնահատման 

հաշվետվությունը 
• Կազմակերպել շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդատվական քննարկումներ, 

աշխատաժողովներ թվային գյուղատնտեսության ռազմավարության և 
գործողությունների ծրագրի մշակման նպատակով 

• Նախապատրաստել թվային գյուղատնտեսությանն ուղղված ռազմավարության և 
գործողությունների պլան։ 

Թեև ոլորտի համար պատասխանատու մարմնի կայքէջում այդպես էլ հնարավոր չեղավ 
գտնել որևէ տեղեկատվություն այս ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների 

                                                             
9 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=143219 

http://www.e-draft.am/
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=143219
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մասին, այնուամենայնիվ, մեր ուսումնասիրության ընթացքում պարզվեց, որ մայիսի      
7-ին Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության և ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարության միջև կայացած առցանց քննարկման ժամանակ դեռևս հստակեցվում 
էին ռազմավարության նպատակները10։ 2020 թվականի մայիսի 23-ին ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարությունը նախաձեռնել էր առցանց հանրային հանդիպում՝ քննարկելու 
ռազմավարության ազգային գործողությունների ծրագրի նախագիծը։ 

Նկատի ունենալով, որ իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական 
կայքում սույն զեկույցի պատրաստման օրվա դրությամբ դեռևս հանրային քննարկման 
չէր ներկայացվել նշված ռազմավարական փաստաթուղթը, հետևաբար, չեն 
պահպանվել Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտի 
տնտեսական զարգացումն ապահովող հիմնական ուղղությունների 2020-2030 
թվականների ռազմավարությամբ նախատեսված միջոցառման 
վերջնաժամկետները։ 

Ինչ վերաբերում է ժամանակակից մեծածախ շուկաների ստեղծման 
կարողությունների ուսումնասիրություն և պիլոտային մեծածախ շուկայի ստեղծում 
միջոցառմանը, ըստ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունից ստացված 
տեղեկատվության, «Dalberg» խորհրդատվական ընկերության փորձագետների կողմից 
արդեն իսկ մշակվել է «Ժամանակակից մեծածախ շուկան Հայաստանում» 
ներդրումային ծրագիրը, որը նախատեսվում է ներկայացնել միջազգային ներդրումային 
կազմակերպություններին և գործարար շրջանակներին՝ հնարավոր ներդրումներ 
ներգրավելու նպատակով։ 

Չնայած նրան, որ ռազմավարությունը մշակվել է ոլորտի փորձագետների և 
ներգրավված մասնագիտական կառույցների հետ քննարկումների արդյունքում և ավելի 
ընդգրկուն ու իրատեսական է, այնուամենայնիվ ունի մեկ կարևոր բացթողում։ ՀՀ 
գյուղատնտեսության ռազմավարությունը կարևորում է «բնության հետ ներդաշնակ 
ապրելը» և այն համարում ռազմավարության հիմնական բաղկացուցիչը։ Սակայն 
փաստաթղթում մակերեսորեն են շոշափվում կայունությանն առնչվող հարցերը։ 
Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնարար փաստաթղթում կայուն (կանաչ) 
գյուղատնտեսությանն առնչվող խնդիրները ընդգրկված են միայն հետևյալ կետերում․ 

• 29-րդ կետում շեշտվում է արտահանման ծավալների խթանմանն ուղղված այլ 
միջոցառումների հետ միասին օրգանական գյուղատնտեսության զարգացման 
կարևորությունը, 

• 31-րդ կետը թվարկում է կայուն զարգացմանն ուղղված երկու միջոցառումներ՝  
միջազգային լավագույն փորձի վերաբերյալ շահառուների իրազեկվածության 
բարձրացում և համագործակցություն ՀՀ շրջական միջավայրի նախարարության 
հետ։  

                                                             
10 http://www.fao.org/armenia/news/detail-events/fr/c/1274214/ 

http://www.fao.org/armenia/news/detail-events/fr/c/1274214/
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Փաստորեն, կայունության սկզբունքը թողնված է շրջակա միջավայրի 
նախարարությանը, չի համարվում գյուղատնտեսական քաղաքականության 
առաջնահերթություն և սահմանափակվում է միայն իրազեկվածության բացը 
լրացնելով։ Այնինչ կայուն (կանաչ) գյուղատնտեսության խթանումը այսօր 
հանդիսանում է աշխարհի գրեթե բոլոր երկրների գյուղատնտեսության զարգացման 
հիմնական նպատակը։ Կայուն գյուղատնտեսության սկզբունքը, հատկապես 
ռեսուրսների արդյունավետությանը, շրջակա միջավայրի պահպանությանը և կլիմային 
առնչվող հարցերը, պետք է ներառվեն ՀՀ գյուղատնտեսական քաղաքականության մեջ 
և ռազմավարական փաստաթղթում ունենան պատշաճ անդրադարձ։ 

 

1.2. Կառույցներ 

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 

Հայաստանում գյուղատնտեսության զարգացման քաղաքականության մշակման և 
իրագործման լիազոր մարմինը հանդիսանում է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը։ 
Նախարարությունը ներկայիս կառուցվածքով և գործառույթներով ձևավորվել է 2019 
թվականին, ՀՀ վարչապետի 2019 թվականի հունիսի 1-ի թիվ 658-Լ որոշմամբ11՝ ՀՀ 
տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության և ՀՀ 
գյուղատնտեսության նախարարության միավորման արդյունքում։ Այս երկու 
նախարարությունների միավորումը մեկ պետական մարմնի ներքո արժանացավ 
քննադատության դեռևս 2019 թվականին։ Թե որքանով էր արդարացված այս 
միավորումը, ժամանակը ցույց կտա, թեև այսօր էլ կարելի է ասել, որ արդեն իսկ առկա 
է նախարարության մի շարք գործառույթների ոչ պատշաճ իրականացում։ 
Մասնավորապես, կարծես մոռացության են մատնվել ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարության այնպիսի գործառույթներ, ինչպիսիք են ներդրումների և գործարար 
միջավայրի քաղաքականության մշակումը, արտահանման համար նպաստավոր 
պայմանների ձևավորումը և այլն12։ 

Այսօր ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունն է իրականացնում ՀՀ կառավարության 
միասնական ագրարային քաղաքականությունը, գյուղատնտեսության ոլորտում 
պետական աջակցության ծրագրերի մշակումը և դրանց իրականացման մոնիթորինգը, 
գյուղատնտեսության ռիսկերի կառավարման քաղաքականության մշակումը, 
գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման համակարգի կատարելագործմանն 
ուղղված միջոցառումների մշակումն ու ներդրումը և այլն։ Այս գործառույթներից թերևս 
ամենահայտնի և լուսաբանված գործառույթն է տարբեր ուղղություններով պետական 
աջակցության ծրագրերի մշակումը։ Նախարարության կողմից, ըստ ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարի, 2020 թվականի հունիսի դրությամբ իրականացվում է պետական 

                                                             
11 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=139174 
12 Այս ամենին մենք անդրադարձել ենք մեր նախորդ ուսումնասիրություններում: 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=139174
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աջակցության 12 ծրագիր13։ 2019 թվականին գյուղատնտեսության խթանման 
նպատակով ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությանը հատկացվել է շուրջ 3,6 մլրդ ՀՀ դրամ 
գումար, որից օգտագործվել է 3,1 մլրդ ՀՀ դրամը։ Ընդ որում, գյուղատնտեսության 
զարգացման և ագրոպարենային համակարգի կատարելագործման նպատակով ՀՀ 
էկոնոմիկայի նախարարությանը 2019 թվականին հատկացվել էր 12,8 մլրդ ՀՀ դրամ 
գումար, որից օգտագործվել է ընդամենը 8,1 մլրդ դրամը կամ հատկացված գումարի 
63,66%-ը14։ Իսկ եթե այս ցուցանիշը համեմատում ենք տարեկան պլանավորված 
հատկացման հետ (մոտ 16,1 մլրդ ՀՀ դրամ), ստացվում է, որ նախարարությունը չի 
օգտագործել գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման համար պլանավորված 
հատկացման 50%-ից ավելին։ Ունենալով գյուղատնտեսության թույլ զարգացած 
համակարգ և ռազմավարական մեծ ծրագրեր՝ պլանավորված հատկացումները 
չօգտագործելը չի կարող գնահատվել որպես դրական երևույթ։ Ի դեպ, 
նախարարությունը չի իրականացրել այնպիսի ծրագրեր, ինչպիսիք են Փոքր 
գյուղացիական տնտեսություններին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների 
սուբսիդավորումը կամ Գյուղատնտեսությամբ զբաղվողներին ուղղակի աջակցության 
տրամադրումը, 0,12%-ով է իրականացվել Գյուղատնտեսության ոլորտում 
ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացման 
համար պետական աջակցության ծրագիրը15։ Սրանք այնպիսի ծրագրեր են, որոնք 
օտարերկրյա շատ պետություններ կիրառում են «կայուն զարգացող, նորարարական, 
բնական պաշարների նկատմամբ հոգատար և շրջակա միջավայրի հետ ներդաշնակ» 
գյուղատնտեսությունը խթանելու և զարգացնելու նպատակով։ Ի տարբերություն այս 
ծախսերի՝ նախարարության կողմից 100%-ով են իրականացվել գյուղատնտեսության 
ոլորտում քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման և մոնիթորինգի 
համար հատկացված պարգևատրումները և դրամական խրախուսումները։ 

Նախարարությունում ներկայումս գործում են 14 հիմնական մասնագիտական 
կառուցվածքային ստորաբաժանումներ, որոնցից վեցը՝ գյուղատնտեսության ոլորտի 
ստորաբաժանումներն են։ Այս ստորաբաժանումներում, համաձայն ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարության հաստիքացուցակի16, աշխատում են 179 մասնագետ՝ 97 մասնագետով 
ավելի, քան նախարարության մյուս հիմնական մասնագիտական 
ստորաբաժանումներում։ 

 

                                                             
13 https://mineconomy.am/news/2054 
14 ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվություն, Հավելված 1, Աղյուսակ 2, 
Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություն` ըստ 
պետական մարմինների կողմից իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների: 
15 ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվություն, Տեղեկանք՝ Ծախսեր ըստ 
ՊԾՄԿՀ: 
16 https://mineconomy.am/media/12076/havelvac1.pdf 

https://mineconomy.am/news/2054
https://mineconomy.am/media/12076/havelvac1.pdf
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Գյուղատնտեսությունը ապահովագրողների ազգային գործակալություն 

Գյուղատնտեսությունը ապահովագրողների ազգային գործակալությունը (ԳԱԱԳ)17 
հասարակական կազմակերպություն է, որը ստեղծվել է 2019 թվականի փետրվարին, 
որի հիմնադիրներն են հանդիսանում ՀՀ կենտրոնական բանկը և ՀՀ քաղաքացի Աննա 
Վարդիկյանը18։ Գործակալության գործունեության նպատակը, ինչպես սահմանված է 
վերջինիս կանոնադրությունում, «գյուղատնտեսական ռիսկերի ապահովագրական 
համակարգի կոորդինացումն է»։ Լինելով հասարակական կազմակերպություն, նաև՝ 
հինադրված ֆիզիկական անձի կողմից, ԳԱԱԳ-ին է վերապահված Հայաստանի 
գյուղատնտեսական ապահովագրության համակարգի ներդրման և զարգացման 
կարևոր գործառույթը։ Հիմնադրման այդ մոտեցումն արդեն իսկ լուրջ 
քննադատությունների և կասկածների հիմք է ստեղծում։ Մասնավորապես, հիմնական 
հարցերից է, թե ինչու և ինչպես է հասարակական կազմակերպությանը տրվել ամբողջ 
երկրի գյուղատնտեսական ոլորտի ապահովագրական գործունեության 
կազմակերպման իրավունքը։ Տեսականորեն, այդ գործառույթը պետք է որ հանդիսանա 
պետության և համապատասխան լիազոր մարմնի կարևորագույն գործառույթներից 
մեկը։ ԳԱԱԳ-ին են վերապահված նաև այնպիսի գործառույթներ, ինչպիսիք են 
գյուղատնտեսության ապահովագրության ստանդարտ պրոդուկտների մշակումը, որոնք 
պարտադիր են բոլոր անդամ ապահովագրական ընկերությունների համար, իր 
անդամ ապահովագրական ընկերությունների համար պարտադիր կիրառման ենթակա 
սակագնային քաղաքականության մշակումը, ինչպես նաև ԳԱԱԳ-ի մշակած 
գյուղատնտեսության ապահովագրության պրոդուկտների համար ՀՀ կառավարության 
կողմից տրամադրվող սուբսիդիաների տրամադրման գործընթացի համակարգումը19։  

Ստացվում է այնպես, որ պետությունը հսկայական պետական գումարների 
ծախսումը և նման կարևորագույն համակարգի ներդրումն ու համակարգումը 
լիազորում է ֆիզիկական անձի և ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից ստեղծված 
կազմակերպությանը։ Ընդ որում, ՀՀ կառավարության որոշման համաձայն, պետական 
աջակցության ծրագրի մոնիթորինգի իրականացման մեխանիզմները և պետական 
աջակցության ծրագրի մոնիթորինգից ստացված արդյունքների կիրառման 
ուղղություններն ու նպատակները սահմանվում են ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության և 
ԳԱԱԳ-ի միջև ստորագրված համատեղ իրավական ակտով, սակայն մեր 
տեղեկությունների համաձայն, այդ ծրագրի մոնիթորինգի ու հաշվետվողականության 
հստակ ընթացակարգ մինչ օրս սահմանված չէ՝ փաստացի հանրության կողմից ոչ 
վերահսկելի դարձնելով գյուղատնտեսական ապահովագրության համակարգի 
                                                             
17 https://aina.am/ 
18 Տhttps://aina.am/wp-
content/uploads/2020/08/%D4%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A
9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6.pdf 
19 https://aina.am/wp-
content/uploads/2020/08/%D4%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A
9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6.pdf 

https://aina.am/
https://aina.am/wp-content/uploads/2020/08/%D4%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6.pdf
https://aina.am/wp-content/uploads/2020/08/%D4%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6.pdf
https://aina.am/wp-content/uploads/2020/08/%D4%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6.pdf
https://aina.am/wp-content/uploads/2020/08/%D4%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6.pdf
https://aina.am/wp-content/uploads/2020/08/%D4%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6.pdf
https://aina.am/wp-content/uploads/2020/08/%D4%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6.pdf
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գործունեությունը20։ Թափանցիկ չէ նաև ԳԱԱԳ-ի գործունեությունը, քանի որ վերջինս 
հանդես չի գալիս պարբերական հաշվետվողականությամբ։ Ավելին, ԳԱԱԳ-ի՝ 
https://aina.am կայք էջում, առկա չէ որևէ տեղեկատվություն իրականացված 
աշխատանքների, կնքված պայմանագրերի, ապահովագրված հողատարածքների 
մասին կամ նմանատիպ այլ տեսակի վիճակագրական տվյալներ կամ 
հաշվետվություններ: Անգամ հատուկ նախատեսված հեռախոսահամար, որով 
հնարավոր կլիներ կապ հաստատել ԳԱԱԳ-ի աշխատակիցների հետ, ստանալ 
տեղեկատվություն կամ պարզաբանում, մինչև վերջերս առկա չէր: Այդպիսի 
հեռախոսահամար հրապարակվել է միայն վերջերս: Այս ամենը իհարկե չի 
համապատասխանում թափանցիկ գործելաոճի մասին ՀՀ կառավարության 
հայտարարություններին։ 

 

Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման 
գրասենյակ 

Գյուղատնտեսության ոլորտում գործող և ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության 
համակարգի կազմակերպություններից է նաև «Գյուղական տարածքների տնտեսական 
զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը։ Այս 
կառույցը ստեղծվել է դեռևս 2011 թվականին՝ որպես ՀՀ կառավարության 
աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի 
իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ21 (ԳՏՏԶ ԾԻԳ)։ 

ԳՏՏԶ ԾԻԳ-ի հիմնական նպատակը ՀՀ գյուղական տարածքների տնտեսական 
զարգացման ծրագրերի (ՀՀ պետական բյուջեով և օտարերկրյա պետությունների ու 
միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի 
Հանրապետությանը տրամադրվող միջոցների հաշվին մշակված ծրագրեր) 
արդյունավետ իրականացման ապահովումն է։ Ըստ էության՝ դա համարվում է 
պետության կարևորագույն գործառույթներից մեկը, ինչը կարող է նպաստել գյուղական 
տարածքների համաչափ տնտեսական զարգացմանը և արդյունավետ 
գյուղատնտեսության խրախուսմանը։ Սակայն առցանց հասանելի աղբյուրներից և ՀՀ 
էկոնոմիկայի նախարարության կայքէջի ուսումնասիրությունից այդպես էլ հնարավոր 
չեղավ պարզել, թե ինչով է զբաղված այս կառույցը, ինչ ծրագրեր է այն իրականացնում 
կամ իրականացրել 2018 թվականից մինչ օրս։ ԳՏՏԶ ԾԻԳ-ի ինտերնետային կայքում 
(https://www.raed.am/) առկա վերջին թարմացումները (վերջին նորությունները) 
կատարվել են 2018 թվականի մայիսին, այսինքն՝ իշխանափոխությունից քիչ անց։ 

                                                             
20 Ավելի մանրամասն տես «Գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման 
փորձնական ծրագրի իրականացման համար պետական աջակցության ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2019 թվականի հոտկեմբերի 24-ի թիվ 1485-Լ որոշումը 
(https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=135781) 
21 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=134043 

https://aina.am/
https://www.raed.am/
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=135781
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=134043
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Դրանից հետո չկա որևէ տեղեկատվություն այս կառույցի որևիցե աշխատանքի մասին։ 
Նմանատիպ տեղեկատվություն բացակայում է նաև լիազոր մարմնի՝ ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարության կայքէջում։ 

Այսպիսով, հանդիսանալով պետական հիմնարկ և ֆինանսավորվելով պետական 
բյուջեի միջոցներից, ԳՏՏԶ ԾԻԳ-ը գործում է ոչ թափանցիկ գործելաոճով։ ՀՀ 
հարկատուները չեն կարող ստանալ տեղեկատվություն ոչ միայն այս կառույցի կողմից 
իրականացված աշխատանքների մասին, այլև դրա կողմից իրականացվող գյուղական 
տարածքների զարգացմանն ուղղված ծրագրերի մասին։ Այս մոտեցումը առնվազն 
հակասում է ՀՀ ներկայիս կառավարության և իշխող քաղաքական ուժի ծրագրի 
նպատակին հասնելու համար առանցքային նշանակություն ունեցող դրույթներից մեկին՝ 
կառավարության գործունեության հաշվետվողականությանը և թափանցիկությանը։ 
Ավելին, ինչպե՞ս կարելի է «հայության մարդկային, տնտեսական, ֆինանսական և 
մտավոր ներուժը» համախմբել ՀՀ զարգացման նպատակի շուրջ, եթե զարգացմանը 
նպաստող պետական կառույցները գործում են ոչ թափանցիկ աշխատաոճով։ 

 

2. ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ «ԻՄ ՔԱՅԼԸ» ԴԱՇԻՆՔԻ 
ԽՈՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

2.1. Գյուղատնտեսության ապահովագրական համակարգ 

 

Գյուղատնտեսության ապահովագրության պիլոտային ծրագրի ներդրման մասին 
Հայաստանում խոսվում էր դեռ 2013 թվականից: 2014 թվականին KfW-ի աջակցությամբ 
և ֆինանսավորմամբ «Բիզնես և ֆինանսական խորհրդատվություն» (BFC consulting) 
շվեյցարական կազմակերպության կողմից իրականացվեց ապահովագրական 
համակարգի ներդրման համապարփակ ուսումնասիրություն և պատրաստվեց 
տեխնիկական առաջադրանք: 

ՀՀ կառավարության ծրագիր 

• Կառավարության խնդիրներն են՝ 
4. Հուսալի ենթակառուցվածքների զարգացումը և հասանելիության ընդլայնումը, այդ թվում՝ 
- գյուղատնտեսության ապահովագրական համակարգի ներդրումը. 

• Նոր տեխնոլոգիաների և գիտական հենքի վրա հիմնված մրցունակ և արդյունավետ 
գյուղատնտեսություն ստեղծելու ճանապարհին Կառավարությունը խնդիր է դրել նաև՝ 

o ապահովել գյուղատնտեսության ոլորտի ապահովագրության համակարգի ներդրումը։ 

 

«Իմ քայլը» դաշինքի նախընտրական ծրագիր 

• ներդնելու ենք գյուղատնտեսության ապահովագրական համակարգ: 
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ՀՀ կառավարությունը 2017 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 52 արձանագրային 
որոշմամբ22 հավանություն տվեց ՀՀ և KfW-ի միջև գյուղատնտեսական 
ապահովագրության սխեմայի աջակցման ծրագրի համար 5,339,139.38 եվրո գումարի 
չափով թիվ 201668458 դրամաշնորհային համաձայնագրին: Տվյալ համաձայնագրով 
նախատեսվում էր KfW-ի կողմից տրամադրվող դրամաշնորհով և ի լրումն դրան՝ ՀՀ 
կառավարության կողմից հատկացված 5,000,000.00 եվրո գումարով մեկնարկել 
Հայաստանում գյուղատնտեսության ապահովագրության փորձնական ծրագիրը:   

Այդ նպատակով 2019 թվականի փետրվարին ՀՀ կենտրոնական բանկի և ՀՀ 
քաղաքացի Աննա Վարդիկյանի կողմից հիմնադրվել է Գյուղատնտեսությունը 
ապահովագրողների ազգային գործակալությունը, իսկ ՀՀ կառավարության 2019 
թվականի հոկտեմբերի 24-ի թիվ 1485-Լ որոշմամբ23 հաստատվեց Գյուղատնտեսության 
ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագիրը: 

Թեև 2019 թվականին փաստացի գործարկվեց գյուղատնտեսության 
ապահովագրության փորձնական (պիլոտային) ծրագիրը, ինչը հետագայում պետք է 
վերածվի հիմնական ծրագրի, այնուամենայնիվ, Հայաստանում գյուղատնտեսության 
ապահովագրության համակարգի ճիշտ ձևավորման և կազմակերպման 
տեսանկյունից առկա են ինստիտուցիոնալ առումով բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք 
ներկայացված են սույն ուսումնասիրության 1.2-րդ բաժնի «Գյուղատնտեսությունը 
ապահովագրողների ազգային գործակալություն» ենթաբաժնում:  

Բացի ինստիտուցիոնալ խնդիրներից, ԳԱԱԳ-ի և Հայաստանում գյուղատնտեսության 
ապահովագրության պիլոտային ծրագրի իրականացման մասին թափանցիկության 
բացակայությունից, առկա են այլ խնդիրներ ևս: 

Ոլորտի մասնագետների, ֆերմերների հետ քննարկումների ընթացքում պարզ դարձավ 
որ առկա են բազմաթիվ խնդիրներ՝ կապված ծրագրի էության ու իրականացման հետ:  

Այսպես, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հոկտեմբերի 24-ի թիվ 1485-Լ որոշմամբ 
նախատեսված էր, որ պիլոտային ծրագրի շրջանակներում 2019 թվականի ընթացքում 
կապահովագրվի թվով 2 մշակաբույս` ծիրան և խաղող, 3 ռիսկերից` կարկուտի և հրդեհի 
դեպքում 6 մարզում (Արարատ, Արմավիր, Արագածոտն, Կոտայք, Վայոց ձոր և Տավուշ) 
և ցրտահարության դեպքում՝ 2 մարզում (Արարատ, Արմավիր): ՀՀ կառավարության 
որոշմամբ նախատեսված էր, որ միայն ծիրանի ու խաղողի ապահովագրվող ընդհանուր 
հողատարածքը պետք է լիներ 9,000 հա 2019 թվականին և 13,000 հա 2020 թվականին, 
այսինքն՝ 22,000 հա 2019-2020 թվականների համար: Սակայն, ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարության 2020 թվականի հուլիսի 13-ի թիվ 09.9.4/9810-2020 գրությամբ՝ մեր 
հարցմանն ի պատասխան տրամադրած տեղեկատվության համաձայն (Հավելված 1), 
պիլոտային ծրագրի մեկնարկից մինչև 2020թ. հունիսի 30-ը կնքվել է մոտավորապես 

                                                             
22 https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/arc_voroshum/2017/12/ardz_voroshum-TQ102_1.pdf 
23 https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/32786/ 

https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/arc_voroshum/2017/12/ardz_voroshum-TQ102_1.pdf
https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/32786/
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թվով 1,560 պայմանագիր, որի գծով աջակցությունը (ապահովագրավճարի գծով 
սուբսիդավորման գումարը) կազմել է 69,600,000 ՀՀ դրամ:  

Հաշվի առնելով, որ ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հոկտեմբերի 24-ի թիվ 1485-Լ 
որոշմամբ 2019 թվականի համար կանխատեսված 9,000 հա հողատարածքի 
ապահովագրման դեպքում սուբսիդավորման գումարը նախատեսված էր 493,155,000 

ՀՀ դրամի չափով, կարելի է ենթադրել, որ նշված 1,560 պայմանագրերով 
ապահովագրվել է մոտավորապես 1270 հա հողատարածք: Դա կազմում է 2019-2020 
թվականների համար նախատեսվածի մոտավորապես 14%-ը: Դա էլ այն դեպքում, 
երբ, ապահովագրության պայմանագրերի բացակայության պատճառով, 2020 
թվականի համար, որպես ապահովագրվող մշակաբույսեր, ռիսկից ու մարզից կախված, 
ավելացվել են նաև դեղձը, խնձորը, աշնանացան և գարնանացան հացահատիկը 
(գարի, ցորեն): 

Տարբեր մասնագետների ու ֆերմերների հետ քննարկումների արդյունքում պարզ 
դարձավ մշակված պիլոտային ծրագրի մեծ խնդիրներից մեկը՝ ծրագրով նախատեսված 
է, որ փոխհատուցման հաշվարկի համար հիմք է ընդունվում ու փոխհատուցվում միայն 
տվյալ տարվա բերքի կորուստը: Հաշվի չի առնվում այն, որ բնակլիմայական աղետի 
արդյունքում վնասվում է ոչ միայն բերքը, այլ նաև բույսը (ծառը), որը հաջորդ 
տարիներին, կախված վնասի աստիճանից, կամ ընդհանրապես բերք չի տա կամ 
կառողջանա ու բերք կտա մի քանի տարի հետո միայն:  

Հայաստանում գյուղատնտեսության ապահովագրության համակարգի ոչ ճիշտ 
ձևավորման և կազմակերպման մասին է խոսում նաև այն հանգամանքը, որ այսօր 
Հայաստանում լիցենզավորված ու փաստացի գործող 6 ապահովագրական 
ընկերություններից միայն 3-ն են միացել ԳԱԱԳ-ին և ներգրավված են 
գյուղատնտեսության ապահովագրության ծրագրի իրականացմանը: 

Ինչպես նշել ենք նախորդ բաժնում, խնդիր է նաև այն, որ ԳԱԱԳ-ը ֆիզիկական անձի և 
ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից ստեղծված կազմակերպություն է, իսկ 
մասնագետների կարծիքով, այն պետք է ստեղծված լինի բացառապես պետության 
կողմից: 
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2.2. Պետական աջակցության ծրագրեր 

 

ՀՀ տարբեր կառավարությունների կողմից ժամանակի ընթացքում հաստատվել և 
իրականացվել են տարբեր ծրագրեր՝ ուղղված գյուղատնտեսության ոլորտի 
զարգացմանն աջակցելուն: Վերջին տարիներին, հատկապես 2019 թվականին, նման 
ծրագրերի քանակն ու դրանց շրջանակներում ցուցաբերված աջակցության ծավալներն 
էապես ավելացել են: Այսպես, 2016 թվականին գործել է մեկ ծրագիր, որի 
շրջանակներում թվով 20,436 իրավաբանական անձի ցուցաբերվել է շուրջ 1.2 մլրդ ՀՀ 
դրամի աջակցություն, 2017 թվականին երեք ծրագրերի շրջանակներում՝ շուրջ 1.1 մլրդ 
ՀՀ դրամի աջակցություն, 2018 թվականին յոթ ծրագրերի շրջանակներում՝ շուրջ 0.93 
մլրդ ՀՀ դրամի աջակցություն, 2019 թվականին ինը ծրագրերի շրջանակներում՝ շուրջ 
3.11 մլրդ ՀՀ դրամի աջակցություն, իսկ 2020 թվականի մայիսի 31-ի24 դրությամբ 12 
ծրագրերի շրջանակներում՝ շուրջ 1.95 մլրդ ՀՀ դրամի աջակցություն: 

Ներկայումս գործում է ՀՀ կառավարության հաստատած թվով 14 ծրագիր25։ Այդ 
ծրագրերից երեքը հաստատվել և ներդրվել են դեռևս նախորդ կառավարության օրոք` 
«Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների 

                                                             
24 Ըստ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից տրամադրված տեղեկատվության: 
25 https://mineconomy.am/page/1338 

ՀՀ կառավարության ծրագիր 

• Նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը պետք է լայնորեն տարածվի գյուղատնտեսության ոլորտում։ 
Կաթիլային և անձրևացման համակարգերի ներդրումը հնարավորություն կտա էապես 
խնայելու ջրային ռեսուրսները, իսկ ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ 
պտղատու այգիների հիմնման պետական աջակցության ծրագիրը՝ հողային ռեսուրսները։  

• Կառավարությունը միջոցներ կձեռնարկի նոր տեխնոլոգիաների հիման վրա առավել 
արդյունավետ հակակարկտային համակարգի լայնամասշտաբ ներդրման համար։ Այս 
նպատակին հասնելու համար Կառավարությունը պարտավորվում է բարձրացնել 
սուբսիդավորման մեխանիզմների հասցեականությունը՝ ապահովելով շահառու համայնքների 
կարիքների բավարարման հստակ մեխանիզմներ: 

• Կառավարությունը նաև գործուն քայլեր է ձեռնարկելու մեքենատրակտորային համակազմի 
թարմացման և Հայաստանի գյուղատնտեսության կարիքներն առավելագույնս բավարարելու 
ուղղությամբ։ 

• Նոր տեխնոլոգիաների և գիտական հենքի վրա հիմնված մրցունակ և արդյունավետ 
գյուղատնտեսություն ստեղծելու ճանապարհին Կառավարությունը խնդիր է դրել նաև՝ 

o Իրականացնել տեղական սերմնաբուծության և սերմնարտադրության, ինտենսիվ 
գյուղատնտեսության, անասնաբուծության զարգացմանն ուղղված պետական 
աջակցության ծրագրեր, ինչպես նաև աջակցել տոհմաբուծարանների ստեղծմանը» 

 

«Իմ քայլը» դաշինքի նախընտրական ծրագիր 

• աջակցելու ենք հակակարկտային ցանցերի ներդրմանը: 
• իրականացնելու ենք տեղական սերմնաբուծության եւ սերմնարտադրության, ինտենսիվ 

գյուղատնտեսության, անասնաբուծության զարգացմանն ուղղված պետական աջակցության 
ծրագրեր: Աջակցելու ենք տոհմաբուծարանների ստեղծմանը: 

https://mineconomy.am/page/1338
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սուբսիդավորման», «Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով 
ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների 
սուբսիդավորման» և «ՀՀ-ում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական 
վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության» ծրագրերը։ Ծրագրերից ևս մեկը՝ 
Հայաստանի Հանրապետությունում աշնանացան ցորենի արտադրության խթանման 
պետական աջակցության ծրագիրը, հաստատվել է 2020 թվականի հուլիսի 2-ին և 
կիրականացվի 2020 և 2021 թվականներին Շիրակի, Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Լոռու, 
Արագածոտնի, Տավուշի և Կոտայքի մարզերում, որոնցով նախատեսված է 
տարատեսակ աջակցություն գյուղատնտեսության ոլորտին:  

Այդ ծրագրերի արդյունքները և արդյունավետությունը գնահատելու նպատակով մենք 
հարցում էինք ուղղել ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությանը, որով, ի թիվս այլոց, խնդրել 
էինք տրամադրել տեղեկատվություն պետական աջակցության ծրագրերի մասին ըստ 
դիմողների ու շահառուների (աջակցություն ստացածների) առանձին խմբերի՝ 
ֆիզիկական անձինք, կոոպերատիվներ և իրավաբանական անձինք։ ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարությունից ստացված տվյալների ընդամենը մի մասն է տարանջատված ըստ 
դիմողների ու շահառուների (աջակցություն ստացածների) առանձին խմբերի, իսկ մյուս 
մասը (հատկապես տրամադրված աջակցության ծավալները/գումարները) 
տարանջատված չէ և ներկայացված է մեկ ընդհանուր թվաքանակով կամ գումարով 
(Հավելված 1)։ Այդ հանգամանքը հնարավորություն չի տալիս վերլուծելու տվյալ 
ծրագրերի հասցեականության արդյունավետությունը, դրանց ազդեցությունն ու 
արդյունավետությունը: Կարող ենք եզրակացնել, որ այդ տեղեկատվությունը առկա չէ 
նաև էկոնոմիկայի նախարարությունում և, հետևաբար, չի իրականացվում 
համապատասխան վերլուծություն: 
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Աղյուսակ 1. ՀՀ կառավարության ծրագրում և «Իմ քայլը» դաշինքի նախընտրական ծրագրում ամրագրված խոստումների և 
2018-2020 թվականների ընթացքում հաստատված ծրագրերի համեմատական, (մլն ՀՀ դրամ) 

ՀՀ կառավարության 
ծրագիր 

«Իմ քայլը» դաշինքի 
ծրագիր 

Գյուղատնտեսությանն աջակցության 
ծրագիր  

Աջակցություն ստացած ֆիզիկական ու 
իրավաբանական անձանց և կոոպերատիվների 

քանակ և աջակցության գումար 
2018 2019 2020 (31.05 

դրությամբ) 
քան. գում. քան. գում. քան. գում. 

Գյուղատնտեսության 
ապահովագրական 
համակարգի ներդրում 

Ներդնելու ենք 
գյուղատնտեսության 
ապահովագրական 
համակարգ 

Գյուղատնտեսության ոլորտում 
ապահովագրական համակարգի ներդրման 
փորձնական ծրագրի իրականացման 
համար պետական աջակցության ծրագիր 

0 0 0 0 1,560 69.6 

Կաթիլային և 
անձրևացման 
համակարգերի ներդրում 

«Ոռոգման արդիական համակարգերի 
ներդրման համաֆինանսավորման» 
ծրագիր 

7 5.88 26 54.76 5 16.01 

Ժամանակակից 
տեխնոլոգիաներով 
մշակվող ինտենսիվ 
պտղատու այգիներ 

«ՀՀ-ում խաղողի, ժամանակակից 
տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ 
պտղատու այգիների և 
հատապտղանոցների հիմնման համար 
պետական աջակցության» ծրագիր 

2 2.33 17 53.68 11 34.03 

Հակակարկտային 
համակարգի 
լայնամասշտաբ ներդրում 

Աջակցելու ենք 
հակակարկտային 
ցանցերի ներդրմանը 

«ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում 
կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման 
համար տրամադրվող վարկերի 
տոկոսավճարների սուբսիդավորման» 
ծրագիր 

3 1.49 1 9.19 1 0.55 

Մեքենատրակտորային 
համակազմի թարմացում 

«ՀՀ-ում գյուղատնտեսական տեխնիկայի 
ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի 
պետական աջակցության» ծրագիր26 

133 67.7 217 146.4 123 72.74 

26 Հարկ է նշել, որ այս ծրագիրը գործել է նաև 2017 թվականի, որից օգտվել են 68 շահառու՝ 12.25մլն ՀՀ դրամ ընդհանուր գումարով: 
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ՀՀ կառավարության 
ծրագիր 

«Իմ քայլը» դաշինքի 
ծրագիր 

Գյուղատնտեսությանն աջակցության 
ծրագիր  

Աջակցություն ստացած ֆիզիկական ու 
իրավաբանական անձանց և կոոպերատիվների 

քանակ և աջակցության գումար 
2018 2019 2020 (31.05 

դրությամբ) 
քան. գում. քան. գում. քան. գում. 

«ՀՀ-ում ագրոպարենային ոլորտի 
սարքավորումների ֆինանսական 
վարձակալության՝ լիզինգի պետական 
աջակցության» ծրագիր 

7 0.15 100 48.74 38 70.38 

Օժանդակել կոոպերատիվ 
գյուղատնտեսության 
զարգացմանը և սահմանել 
կոոպերատիվների 
կայացման համար 
անհրաժեշտ նվազագույն 
նախադրյալներ 

Օժանդակելու ենք 
կոոպերատիվ 
գյուղատնտեսության 
զարգացմանը եւ 
սահմանելու ենք 
կոոպերատիվների 
կայացման համար 
անհրաժեշտ նվազագույն 
նախադրյալներ 

Տարբեր ծրագրերի շրջանակներում 
նախատեսված են տրամադրվող վարկերի 
առավել ցածր տոկոսադրույք, կատարված 
ծախսերի փոխհատուցման առավել բարձր 
սահմանաչափեր, վարկի գումարի 
համաֆինանսավորման հնարավորություն՝ 
տարբերակված չափաքանակներով՝ 10-
70%-ի չափով՝ պայմանավորված վարկի 
նպատակով 

0 0 1 0.7 0 0 

Տեղական 
սերմնաբուծության և 
սերմնարտադրության 
զարգացմանն ուղղված 
պետական աջակցության 
ծրագրեր 

Տեղական 
սերմնաբուծության եւ 
սերմնարտադրության 
զարգացմանն ուղղված 
պետական աջակցության 
ծրագրեր 

«Հացահատիկային, հատիկաընդեղեն և 
կերային մշակաբույսերի 
սերմնաբուծության զարգացմանն 
աջակցության» ծրագիր 

0 0 0 0 0 0 

Անասնաբուծության 
զարգացմանն ուղղված 
պետական աջակցության 
ծրագրեր 

Անասնաբուծության 
զարգացմանն ուղղված 
պետական աջակցության 
ծրագրեր 

ՀՀ-ում 2019-2023 թվականների 
ոչխարաբուծության և այծաբուծության 
զարգացման պետական աջակցության 
ծրագիր 

0 0 1 0 1 4.88 
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ՀՀ կառավարության 
ծրագիր 

«Իմ քայլը» դաշինքի 
ծրագիր 

Գյուղատնտեսությանն աջակցության 
ծրագիր  

Աջակցություն ստացած ֆիզիկական ու 
իրավաբանական անձանց և կոոպերատիվների 

քանակ և աջակցության գումար 
2018 2019 2020 (31.05 

դրությամբ) 
քան. գում. քան. գում. քան. գում. 

««Փոքր և միջին «խելացի» 
անասնաշենքների կառուցման կամ 
վերակառուցման և դրանց 
տեխնոլոգիական ապահովման պետական 
աջակցության» ծրագիր 

0 0 24 14.5 12 72.25 

Աջակցություն 
տոհմաբուծարանների 
ստեղծմանը  

Աջակցելու ենք 
տոհմաբուծարանների 
ստեղծմանը  

«ՀՀ-ում 2019-2024 թվականների 
տավարաբուծության զարգացման» ծրագիր 

0 0 9 29.82 3 0.98 
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2018-2020 թվականներին ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված պետական 
աջակցության ծրագրերի վերաբերյալ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից 
տրված տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է, որ որոշ ծրագրեր չեն վայելում 
գյուղատնտեսությունում ներգրավվածների հետաքրքրությունը, քանի որ դրանցից 
օգտվելու համար կա՛մ դիմումներ չեն ներկայացվել, կա՛մ ներկայացվել են հատուկենտ 
հայտեր։  

Ստորև ներկայացնում ենք պետական աջակցության այն ծրագրերը, որոնք, մեր 
կարծիքով, բարելավելու, ավելի հասցեական դարձնելու կամ ավելի գործուն 
մեխանիզմներ մշակելու կարիք ունեն, որպեսզի ՀՀ կառավարության աջակցությունը 
ավելի արդյունավետ դառնա և նպաստի Հայաստանում գյուղատնտեսության 
զարգացմանը:  

ա) ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2019 թվականի մարտի 27-ի թիվ 73-Ա 
հրամանով հաստատվել է «Հացահատիկային, հատիկաընդեղենային և կերային 
մշակաբույսերի սերմնաբուծության զարգացմանն աջակցության» ծրագիրը27: 
Ծրագրով նախատեսվում է սուբսիդիա տրամադրել աշնանացան ցորենի, 
գարնանացան գարու, ոլոռի, ոսպի, սիսեռի, առվույտի ու կորնգանի առաջնային 
սերմնաբուծության կազմակերպման համար տնկարանների հիմնման համար, ինչպես 
նաև արտերկրից ներկրել աշնանացան ցորենի և գարնանացան գարու էլիտային 
սերմացու՝ սորտաթարմացման և հետագա բազմացման նպատակով: Սակայն, ինչպես 
երևում է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության՝ պետական աջակցության ծրագրերի 
մասին մեզ ներկայացված տվյալներից, ծրագրի մեկնարկից մինչև 2020 թվականի 
մայիսի 31-ը, այս ծրագրի շրջանակներում, որևէ գումար չի հատկացվել: Իսկ քանի 
որ ծրագրի նպատակն է հացահատիկային, հատիկաընդեղենային և կերային որոշ 
մշակաբույսերի տեղական արտադրության սերմացուների ինքնաբավության 
մակարդակի բարձրացումը և բարձորակ սերմացուի օգտագործմամբ մշակաբույսերի 
բերքատվության բարձրացումը, ապա կարող ենք փաստել, որ այս պահին, այդ 
նպատակներին հասնելու ուղղությամբ, ծրագրով որևէ քայլ չի կատարվել։ 

բ) «Փոքր և միջին ջերմատնային տնտեսությունների ներդրման պետական 
աջակցության» ծրագիրը28 հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2019 թվականի 
նոյեմբերի 14-ի թիվ 1612-Լ որոշմամբ: Ծրագրի նպատակն է փոքր ու միջին  
ջերմատների կառուցմանը և դրանց տեխնոլոգիական ապահովմանը աջակցությունը: 
Համաձայն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության տրամադրած տվյալների՝ 2019 
թվականին այս ծրագրի շրջանակներում հաստատվել է ընդամենը 1 հայտ, սակայն այդ 
նպատակով գումար չի հատկացվել: 2020 թվականի ընթացքում՝ մայիսի 31-ի դրությամբ 

27 https://mineconomy.am/media/8188/3cragirsermnab.pdf 
28 https://mineconomy.am/page/1448 

https://mineconomy.am/media/8188/3cragirsermnab.pdf
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այս ծրագրի շրջանակներում որևէ գումար չի հատկացվել, ինչը հարցականի տակ է 
դնում այս ծրագրի նպատակներին հասնելու հավանականությունը: 

գ) «ՀՀ-ում 2019-2023 թվականների ոչխարաբուծության և այծաբուծության 
զարգացման պետական աջակցության» ծրագիրը29 հաստատվել է ՀՀ 
կառավարության 2019 թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 1305-Լ որոշմամբ: Ծրագրի 
նպատակն է մատչելի վարկավորման պայմանների կիրառման և ծախսերի 
փոխհատուցման միջոցով հանրապետությունում ոչխարաբուծության և այծաբուծության 
ճյուղերի զարգացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը, բարձրարժեք 
տոհմային ոչխարների և այծերի ձեռքբերման (ներկրման) և բարձր մթերատու հոտերի 
ձևավորման խրախուսումը, բուծվող ցեղերի կատարելագործումը, տոհմային գործի 
զարգացումը, արտադրատնտեսական արժեքավոր հատկանիշներով օժտված 
մաքրացեղ և տրամախաչումների միջոցով ստացված խառնացեղ կենդանիների 
գլխաքանակի ավելացումը, ինչպես նաև ոչխարաբուծական և այծաբուծական 
արտադրանքի արտադրության և արտահանման ծավալների ավելացումը: Ծրագրով 
նախատեսված է աջակցության երկու տեսակ. 

• տոհմային մանր եղջերավոր կենդանիների (հղի ոչխար և այծ, ոչխարի ու այծի
արու և էգ տոհմային մատղաշ) ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող վարկերի
տոկոսադրույքի սուբսիդավորում առավելագույնը 10 տոկոսային կետով, իսկ
սահմանամերձ բնակավայրերի և գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն
իրականացնող կոոպերատիվների դեպքում՝ առավելագույնը 12 տոկոսային
կետով,

• կատարված ծախսի փոխհատուցում՝ յուրաքանչյուր գլուխը մինչև 450,000 ՀՀ
դրամ արժեքով ձեռք բերված տոհմային մանր եղջերավոր կենդանիների համար
փաստացի վճարված գումարի (չհաշված տեղափոխման ծախսերը) 23%-ը, իսկ
սահմանամերձ բնակավայրերի և գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն
իրականացնող կոոպերատիվների դեպքում՝ 27%-ը:

Ինչպես երևում է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունից ստացված տվյալներից, 2019 
թվականին այս ծրագրի շրջանակներում հաստատվել է ընդամենը 1 հայտ, սակայն այդ 
նպատակով գումար չի հատկացվել: 2020 թվականի մայիսի 31-ի դրությամբ այս ծրագրի 
շրջանակներում դիմել և աջակցություն են ստացել 1 ֆիզիկական ու 1 իրավաբանական 
անձինք: Այդ երկու հայտերով հատկացվել է 4,882,349 ՀՀ դրամ գումար: Հաշվի 
առնելով ծրագրով նախատեսված աջակցության տեսակները և դրանց ներքո 
նախատեսված աջակցության մեխանիզմները/բանաձևերը, կարելի է մոտավորապես 
հաշվարկել, որ 2020 թվականի ընթացքում աջակցություն է հատկացվել 
առավելագույնը 48,823,490 ՀՀ դրամ ընդհանուր արժեքով տոհմային մանր 
եղջերավոր կենդանիների ձեռքբերման համար՝ այն ենթադրության հիմա վրա, որ 

29 https://mineconomy.am/page/1475 
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պետության հատկացված գումարը դա ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող 
վարկերի 10 տոկոսային կետով սուբսադիվորման գումարն է: Աջակցության մնացած 
մեխանիզմներով/բանաձևերով հաշվարկելու դեպքում, առավելագույն ձեռքբերման 
արժեքները ավելի փոքր թիվ են կազմում (12 տոկոսային կետով սուբսիդավորման 
դեպքում՝ 40,686,242 ՀՀ դրամ, կատարված ծախսի 23%-ի փոխհատուցման դեպքում՝ 
21,227,604 ՀՀ դրամ և 27%-ի փոխհատուցման դեպքում՝ 18,082,774 ՀՀ դրամ): Ինչպես 
նշվեց, ծրագրով նախատեսվում է աջակցել յուրաքանչյուր գլուխը առավելագույնը մինչև 
450,000 ՀՀ դրամ արժեքով տոհմային մանր եղջերավոր կենդանիների ձեռքբերումը: 
Եթե ենթադրենք, որ վերը նշված 2 հայտի շրջանակներում ձեռք են բերվել 300,000 ՀՀ 
դրամ արժեքով տոհմային մանր եղջերավոր կենդանիներ (որը, մեր կարծիքով 
ամենանվազագույն արժեքն է), ապա կարելի ենթադրել, որ ձեռք է բերվել 
առավելագույնը 162 գլուխ:  

Այս ծրագիրը նախատեսված է հինգ տարվա համար և ընդգրկում է 2019-2023 
թվականները, որի ընթացքում կանխատեսվում է շուրջ 30,000 գլուխ տոհմային մանր 
եղջերավոր կենդանիների ձեռքբերում: Այստեղից կարելի հետևություն անել, որ 
ծրագրով նախատեսված արդյունքներին հասնելը իրատեսական չէ և այն վերանայման՝ 
ավելի հասցեական դարձնելու ու ավելի գործուն մեխանիզմներ մշակելու կարիք ունի:  

դ) «ՀՀ-ում խաղողի, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ 
պտղատու այգիների և հատապտղանոցների հիմնման համար պետական 
աջակցության» ծրագիրը30 հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2019 թվականի մարտի 
29-ի N 361-Լ որոշմամբ: Ծրագրով նախատեսվում է աջակցություն ցուցաբերել այգիների 
հիմնմանը հետևյալ եղանակներով` 

1) սուբսիդավորել այգիների հիմնման և առաջին տարվա խնամքի ծախսերին
ուղղված վարկերի տոկոսադրույքը, կամ

2) փոխհատուցել այգի հիմնող շահառուների կողմից կատարված հիմնման
ծախսերը՝ առանց առաջին տարվա խնամքի ծախսերի։

Համաձայն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունից ստացված տվյալների՝ 2019 
թվականին այս ծրագրի շրջանակներում աջակցություն է ցուցաբերվել 5 ֆիզիկական և 
12 իրավաբանական անձի՝ շուրջ 53.7 մլն ՀՀ դրամի չափով, իսկ 2020 թվականի մայիսի 
31-ի դրությամբ՝ 11 ֆիզիկական անձի՝ շուրջ 34.1 մլն ՀՀ դրամի չափով: ՀՀ 
կառավարության վերը նշված որոշմամբ այս ծրագրի համար 2019-2030 թվականների 
համար նախատեսված է տրամադրել շուրջ 6.0 մլրդ ՀՀ դրամ, որից՝ 2019 թվականին՝ 
241.14 մլն ՀՀ դրամ, սակայն 2019-2020 թվականների ընթացքում փաստացի 
աջակցության ընդհանուր գումարը կազմել է մոտ 87.8 մլն ՀՀ դրամ, այսինքն՝ երկու 

30 https://mineconomy.am/page/1345 
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տարվա ընթացքում մոտ 2.75 անգամ պակաս, քան նախատեսված էր մեկ տարվա 
համար:  

ե) «ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման 
համար տրամադրվող վարկերի տոկոսավճարների սուբսիդավորման» ծրագիրը31 
հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2019 թվականի ապրիլի 4-ի N 362-Լ որոշմամբ: 
Ծրագրով նախատեսվում է աջակցություն ցուցաբերել տնտեսավարողների կողմից 
կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման համար՝ վարկերի տոկոսադրույքի մասնակի 
սուբսիդավորման եղանակով:  

Համաձայն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունից ստացված տվյալների, 2019 
թվականին այս ծրագրի շրջանակներում աջակցություն է ցուցաբերվել մեկ ֆիզիկական 
անձի՝ շուրջ 9.2 մլն ՀՀ դրամի չափով, իսկ 2020 թվականի մայիսի 31-ի դրությամբ՝ մեկ 
իրավաբանական անձի՝ շուրջ 0.6 մլն ՀՀ դրամի չափով: ՀՀ կառավարության վերը 
նշված որոշմամբ այս ծրագրի համար 2019-2025 թվականների համար նախատեսված է 
տրամադրել շուրջ 858.85 մլն ՀՀ դրամ, որից՝ 2019 թվականին՝ 141.67 մլն ՀՀ դրամ, 
սակայն 2019-2020 թվականների ընթացքում փաստացի աջակցության ընդհանուր 
գումարը կազմել է մոտ 9.8 մլն ՀՀ դրամ, այսինքն՝ երկու տարվա ընթացքում մոտ 14.5 
անգամ պակաս, քան նախատեսված էր մեկ տարվա համար:  

Չանդրադառնալով մյուս ծրագրերին՝ նշենք, որ ծրագրերի գերակշռող մասով առկա 
են բազմակի անգամների թերակատարումներ՝ համեմատած ՀՀ կառավարության 
նախատեսածների հետ: Այդ մասին է վկայում նաև ՀՀ 2019 թվականի պետական 
բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը32: Ստորև բերված Աղյուսակ 2-ում 
ներկայացված են թերակատարված ծրագրերը, դրանց գծով կատարված ճշտումները, 
փաստացի կատարված ծախսերը ու կատարման %-ը ճշտված պլանի նկատմամբ:  

Աղյուսակ 2. ՀՀ 2019թ․ պետական բյուջեով գյուղատնտեսության ոլորտի 
զարգացման նպատակով նախատեսված և թերակատարված ծրագրերը, հազար ՀՀ 
դրամ 

Ծրագիր Հոդված Միջոցառում Տարեկան 
պլան 

Տարեկան 
ճշտված 

պլան 

Փաստացի Կատարման 
%-ը ճշտված 

պլանի 
նկատմամբ 

1022 Գյուղատնտեսության խթանման ծրագիր 

1022-
12002 

Փոքր գյուղացիական 
տնտեսություններին 
տրամադրվող վարկերի 

582,400.00 - - - 

31 https://mineconomy.am/page/1344 
32 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143820 
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Ծրագիր Հոդված Միջոցառում Տարեկան 
պլան 

Տարեկան 
ճշտված 

պլան 

Փաստացի Կատարման 
%-ը ճշտված 

պլանի 
նկատմամբ 

տոկոսադրույքների 
սուբսիդավորում 

1022-
12003 

Գյուղատնտեսությամբ 
զբաղվողներին ուղղակի 
աջակցության 
տրամադրում 

1,992,568.00 434.60 

1022-
12004 

Գյուղատնտեսական 
հումքի մթերումների 
(գնումների) նպատակով 
ագրովերամշակման 
ոլորտին տրամադրվող 
վարկերի 
տոկոսադրույքների 
սուբսիդավորում 

998,901.40 598,901.40 367,044.13 61.29 

1022-
12005 
/ 

Գյուղատնտեսության 
ոլորտում 
ապահովագրական 
համակարգի ներդրման 
փորձնական ծրագրի 
իրականացման համար 
պետական աջակցություն 

500,000.00 250,000.00 302.62 0.12 

 1086-
11001 

Համաշխարհային բանկի 
աջակցությամբ 
իրականացվող 
Համայնքների 
գյուղատնտեսական 
ռեսուրսների 
կառավարման և 
մրցունակության երկրորդ 
ծրագրի համակարգում և 
ղեկավարում 

1,696,241.20 801,458.50 511,519.33 63.82 

 1086-
11002 

Վերակառուցման և 
զարգացման միջազգային 
բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող 
«Գյուղատնտեսության 
ոլորտում 
քաղաքականության 
մոնիթորինգի և 
գնահատման 
կարողությունների 
զարգացման» 
դրամաշնորհային ծրագիր 

674,148.90 674,148.90 5,524.91 0.82 
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Ծրագիր Հոդված Միջոցառում Տարեկան 
պլան 

Տարեկան 
ճշտված 

պլան 

Փաստացի Կատարման 
%-ը ճշտված 

պլանի 
նկատմամբ 

  1086-
11003 

ԱՄՆ կառավարության 
աջակցությամբ 
իրականացվող 
«Հազարամյակի 
մարտահրավեր» 
դրամաշնորհային ծրագիր 

110,212.70 110,212.70 30,028.49 27.25 

  1086-
12001 

Համաշխարհային բանկի 
աջակցությամբ 
իրականացվող 
Համայնքների 
գյուղատնտեսական 
ռեսուրսների 
կառավարման և 
մրցունակության երկրորդ 
ծրագրի շրջանակներում 
տրանսֆերտների 
տրամադրում գյուղական 
ենթակառուցվածքների 
վերականգնման և/կամ 
զարգացման նպատակով 

151,000.00 1,045,782.70 287,117.86 27.45 

  1086-
12002 

Վերակառուցման և 
զարգացման միջազգային 
բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող 
«Գյուղատնտեսության 
ոլորտում 
քաղաքականության 
մոնիթորինգի և 
գնահատման 
կարողությունների 
զարգացման» 
դրամաշնորհային ծրագիր 

57,967.20 57,967.20 - - 

 1134  Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն 

  1134-
11001 

Գյուղատնտեսության 
զարգացման միջազգային 
հիմնադրամի  
աջակցությամբ 
իրականացվող  
«Ենթակառուցվածքների և 
գյուղական 
ֆինանսավորման 

172,882.80 172,882.80 49,035.98 28.36 
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Ծրագիր Հոդված Միջոցառում Տարեկան 
պլան 

Տարեկան 
ճշտված 

պլան 

Փաստացի Կատարման 
%-ը ճշտված 

պլանի 
նկատմամբ 

աջակցություն» վարկային 
ծրագիր 

 1134-
11002 

ՕՊԵԿ զարգացման 
միջազգային հիմնադրամի 
աջակցությամբ 
իրականացվող  
«Ենթակառուցվածքների և 
գյուղական 
ֆինանսավորման 
աջակցություն» վարկային 
ծրագիր 

129,662.10 129,662.10 77,204.36 59.54 

 1134-
12001 

Գյուղատնտեսության 
զարգացման միջազգային 
հիմնադրամի  
աջակցությամբ 
իրականացվող  
«Ենթակառուցվածքների և 
գյուղական 
ֆինանսավորման 
աջակցություն» 
դրամաշնորհային ծրագիր 

28,813.80 28,813.80 - - 

 1134-
12002 

Գլոբալ էկոլոգիական 
հիմնադրամի 
աջակցությամբ 
իրականացվող 
«Հայաստանում 
արտադրողականության 
աճին ուղղված հողերի 
կայուն կառավարում» 
դրամաշնորհային ծրագրի 
շրջանակներում 
ֆինանսական 
փաթեթների տրամադրում 

504,241.50 504,241.50 - - 

 1134-
12003 

ՕՊԵԿ զարգացման 
միջազգային հիմնադրամի 
աջակցությամբ 
իրականացվող  
«Ենթակառուցվածքների և 
գյուղական 
ֆինանսավորման 
աջակցություն» վարկային 
ծրագրի շրջանակներում 

528,253.00 528,253.00 276,127.53 52.27 
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Ծրագիր Հոդված Միջոցառում Տարեկան 
պլան 

Տարեկան 
ճշտված 

պլան 

Փաստացի Կատարման 
%-ը ճշտված 

պլանի 
նկատմամբ 

ոռոգման և 
ջրամատակարարման 
համակարգերի 
վերակառուցում 

 1134-
12004 

Գլոբալ էկոլոգիական 
հիմնադրամի 
աջակցությամբ 
իրականացվող 
«Հայաստանում 
արտադրողականության 
աճին ուղղված հողերի 
կայուն կառավարում» 
դրամաշնորհային ծրագիր 

408,195.50 408,195.50 - - 

 1134-
12005 

Գյուղատնտեսության 
զարգացման միջազգային 
հիմնադրամի  
աջակցությամբ 
իրականացվող  
«Ենթակառուցվածքների և 
գյուղական 
ֆինանսավորման 
աջակցություն» 
դրամաշնորհային ծրագրի 
շրջանակներում 
սառնարանային 
տնտեսությունների 
կառուցում 

158,475.90 158,475.90 - - 

 1187  Գյուղատնտեսության արդիականացման ծրագիր 

 1187-
12001 

Անասնաբուծության 
զարգացում 

170,000.00 - - - 

 1187-
12002 

Հայաստանի 
Հանրապետությունում 
խաղողի, ժամանակակից 
տեխնոլոգիաներով 
մշակվող ինտենսիվ 
պտղատու այգիների և 
հատապտղանոցների 
հիմնման համար 
վարկային 
տոկոսադրույքների 
սուբսիդավորում 

250,000.00 61,822.20 44,644.77 72.21 
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Ծրագիր Հոդված Միջոցառում Տարեկան 
պլան 

Տարեկան 
ճշտված 

պլան 

Փաստացի Կատարման 
%-ը ճշտված 

պլանի 
նկատմամբ 

 1187-
12003 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
գյուղատնտեսական 
տեխնիկայի ֆինանսական 
վարձակալության` լիզինգի 
պետական աջակցության 
ծրագիր 

192,500.00 192,500.00 146,448.02 76.08 

 1187-
12004 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
ագրոպարենային ոլորտի 
սարքավորումների 
ֆինանսական 
վարձակալության՝ լիզինգի 
պետական աջակցության 
ծրագիր 

450,352.60 150,352.60 48,607.39 32.33 

 1187-
12005 

Ոռոգման արդիական 
համակարգերի ներդրման 
համար տրամադրվող 
վարկերի 
տոկոսադրույքների 
սուբսիդավորման ծրագիր 

312,059.00 71,899.00 45,777.44 63.67 

 1187-
12006 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
գյուղատնտեսությունում 
կարկտապաշտպան 
ցանցերի ներդրման 
համար տրամադրվող 
վարկերի 
տոկոսադրույքների 
սուբսիդավորում 

199,600.00 50,113.10 27,747.00 55.37 

 1187-
12007 

Փոքր և միջին «Խելացի» 
անասնաշենքերի 
կառուցման կամ 
վերակառուցման և դրանց 
տեխնոլոգիական 
ապահովման պետական 
աջակցություն 

- 164,000.00 14,500.00 8.84 

 1187-
12008 

Հայաստանի 
Հանրապետությունում 
2019-2024 թվականների 
տավարաբուծության 
զարգացման ծրագիր 

- 19,984.00 14,000.00 70.06 
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Ծրագիր Հոդված Միջոցառում Տարեկան 
պլան 

Տարեկան 
ճշտված 

պլան 

Փաստացի Կատարման 
%-ը ճշտված 

պլանի 
նկատմամբ 

 1187-
12009 

Հայաստանի 
Հանրապետությունում 
խաղողի, ժամանակակից 
տեխնոլոգիաներով 
մշակվող ինտենսիվ 
պտղատու այգիների և 
հատապտղանոցների 
հիմնման համար 
պետական աջակցություն 

- 67,117.70 9,039.64 13.47 

 1187-
12010 

Ոռոգման արդիական 
համակարգերի ներդրման 
համար պետական 
աջակցություն 

- 70,160.00 8,983.56 12.80 

Աղբյուր՝ ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվություն: 

Ինչպես երևում է Աղյուսակ 2-ից, բացի ՀՀ կառավարության գյուղատնտեսության 
աջակցության ծրագրերի մասով նախատեսած ծախսերի թերակատարումները, 
թերակատարվել են նաև միջազգային կազմակերպությունների ու դոնորների կողմից 
ֆինանսավորվող ծրագրերի մասով ՀՀ կառավարության ծախսերը: Դա նշանակում է, 
որ ՀՀ կառավարությունը ձախողել է ոչ միայն իր ստանձնած ծրագրերը, այլ նաև 
միջազգային կազմակերպությունների ու դոնորների առջև ստանձնած 
պարտավորությունները:  

Ինչպես նշվեց վերը, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության մեզ տրամադրած 
տեղեկատվությունում պետական աջակցության ծրագրերի մասին տվյալների ընդամենը 
մի մասն է տարանջատված ըստ խմբերի (ֆիզիկական անձինք, կոոպերատիվներ և 
իրավաբանական անձինք), իսկ մեծ մասը (հատկապես տրամադրված աջակցության 
ծավալները/գումարները) տարանջատված չէ և ներկայացված է մեկ ընդհանուր 
գումարով։ Այստեղից կարող ենք ենթադրել, որ նախարարությունը չի վարում 
տարանջատված վիճակագրություն ըստ հայտ ներկայացնողների ու աջակցություն 
ստացողների խմբերի (ֆիզիկական անձինք, կոոպերատիվներ և իրավաբանական 
անձինք), որը նշանակում է, որ այդ ծրագրերը և, հետևաբար, ընդհանուր առմամբ 
գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման քաղաքականությունը մշակվում է առանց 
հաշվի առնելու ոլորտի շահառուների կարիքներն ու առանձնահատկությունները։ Մեր 
կարծիքով նախարարությունը իր քաղաքականությունը մշակելիս պետք է հիմնվի 
ոլորտի շահառուների՝ հնարավորինս բազմատարր ու մանրամասնեցված 
տեղեկատվության վերլուծության վրա։ Օրինակ, պետական աջակցության վերը նշված 
ծրագրերին դիմողների և աջակցություն ստացածների մասին պետք է հավաքագրվի և 
շարունակականորեն վերլուծվի հնարավորինս շատ տեղեկատվություն (օրինակ՝ ըստ 
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իրավական կարգավիճակի, գործունեության տեսակի, արտադրատեսակների,  
ծավալների, արտաքին տնտեսական գործունեությամբ զբաղվելու), որպեսզի հնարավոր 
լինի ճիշտ գնահատել ոլորտում տիրող իրավիճակը ու շահառուների կարիքները։ Այդ 
տեղեկատվության հիման վրա հնարավոր կլինի բարելավել գործող ծրագրերը, ինչպես 
նաև հետագայում առավել հասցեական ու արդյունավետ ծրագրեր մշակել։ Ավելին, 
Նախարարությունը պետք է հավաքագրի և շարունակականորեն վերլուծի շահառուների 
վերաբերյալ այնպիսի տեղեկատվություն, ինչպիսին է շահառուների սեռը, տարիքը, 
սոցիալական խմբերը, գործունեության տարածաշրջանը/համայնքը և ոչ պակաս 
կարևոր՝ անգամ աշխարհագրական գոտիները։ 

Ինչ վերաբերում է պետական աջակցության ծրագրերի մոնիթորինգին, 
հաշվետվողականությանը և իրականացման թափանցիկությանը, հարկ ենք համարում 
նշել, որ չնայած այն հանգամանքին, որ ծրագրերում նշված է, որ ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարությունը (նախկինում՝ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը) պետք է 
իրականացնի մոնիթորինգ, իսկ ԳՏՏԶ ԾԻԳ-ի գյուղական ֆինանսավորման կառույցը 
(ԳՖԿ) պետք է ձևավորի վիճակագրական տվյալների շտեմարան և ամեն ամիս 
հաշվետվություն ներկայացնի նախարարություն, ծրագրերի ընթացքի, արդյունքների ու 
վիճակագրության մասին, որևիցե տեղեկատվություն հնարավոր չեղավ գտնել ոչ ՀՀ 
էկոնոմիկայի նախարարության, ոչ էլ ԳՖԿ-ի (ԳՏՏԶ ԾԻԳ-ի) կայքերում:  

Առհասարակ, ԳՖԿ-ի, ինչպես և ընդհանուր առմամբ ԳՏՏԶ ԾԻԳ-ի գործունեությունը, 
ինչպես նշվեց սույն ուսումնասիրության 1.2-րդ բաժնում բացարձակապես  
թափանցիկ չէ: Առցանց հասանելի աղբյուրների ուսումնասիրությունից այդպես էլ 
հնարավոր չեղավ պարզել, թե ինչով է զբաղված այս կառույցը, ինչը հակասում է 
գործունեության հաշվետվողականության և թափանցիկության սկզբունքին։  

Ամփոփելով վերոգրյալը՝ կարելի է փաստել, որ գյուղատնտեսության ոլորտի պետական 
աջակցության ծրագրերի որոշ մասի նկատմամբ չի նկատվում հետաքրքրություն 
շահառուների կողմից և այդ ծրագրերը մշակվել են առանց շահառուների ակնկալիքները 
կամ կարիքները հաշվի առնելու։ Թափանցիկ կարգով չի իրականացվում այդ ծրագրերի 
մոնիթորինգը և ապահովված չէ ինչպես դրանց իրականացման 
հաշվետվողականությունը, այնպես էլ այդ ծրագրերի արդյունքների (ֆինանսական և ոչ 
ֆինանսական) հրապարակայնությունը։ 
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2.3. Կոոպերատիվներ 

Ակնհայտ է, որ գյուղատնտեսական կոոպերացիայի խթանումը կենսական 
նշանակություն ունի Հայաստանում գյուղատնտեսության զարգացման համար: 
Հայաստանի նման երկրում գյուղատնտեսական կոոպերացիայի զարգացման համար 
բարենպաստ միջավայրի ստեղծումը և կոոպերատիվներին աջակցությունը կբերի 
միկրո, փոքր ու միջին գյուղացիական տնտեսությունների սահմանափակ ռեսուրսների 
համախմբմանը ու արդյունավետ օգտագործմանը, ծախսերի կրճատմանը, նոր 
տեխնոլոգիաների հասանելիությանը, մրցունակության բարձրացմանը և շուկաներին 
ավելի լավ հասանելիությանը:  

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության տրամադրած տեղեկատվության համաձայն՝ 
Գյուղատնտեսական կոոպերացիայի խթանման քաղաքականությունն ագրարային 
ոլորտում վարվող պետական քաղաքականության կարևոր բաղկացուցիչներից է, 
ամրագրված է ՀՀ կառավարության ծրագրում, ՀՀ գյուղի և գյուղատնտեսության 2010-
2020թթ. Կայուն զարգացման, ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտի տնտեսական 
զարգացումն ապահովող հիմնական ուղղությունների 2020-2030 թվականների 
ռազմավարություններում և ներկայումս ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության 
համակարգմամբ իրականացվող պետական աջակցության ծրագրերում: Պետական 
աջակցության ծրագրերի շրջանակներում կոոպերատիվների համար նախատեսված են 
տրամադրվող վարկերի առավել ցածր տոկոսադրույք, կատարված ծախսերի 
փոխհատուցման առավել բարձր սահմանաչափեր, վարկի գումարի 
համաֆինանսավորման հնարավորություն՝ տարբերակված չափաքանակներով՝ 10-70%-
ի չափով՝ պայմանավորված վարկի նպատակով:  

Ինչպես վերը նշվեց, պետական աջակցության ծրագրերից օգտվողների մասին ՀՀ 
էկոնոմիկայի նախարարության տրամադրած տեղեկատվության մեծ մասը ընդհանուր է 
և տարանջատված չէ ըստ դիմողների ու շահառուների (աջակցություն ստացածների) 
առանձին խմբերի՝ ֆիզիկական անձինք, իրավաբանական անձինք և կոոպերատիվներ: 
Այնուամենայնիվ, տրամադրված տվյալներից երևում է, որ գործող 13 ծրագրերից 2016-
2020թթ. ընթացքում միայն 1 կոոպերատիվ է օգտվել «Գյուղատնտեսական հումքի 

ՀՀ կառավարության ծրագիր 

• Նոր տեխնոլոգիաների և գիտական հենքի վրա հիմնված մրցունակ և արդյունավետ
գյուղատնտեսություն ստեղծելու ճանապարհին Կառավարությունը խնդիր է դրել նաև՝

o օժանդակել կոոպերատիվ գյուղատնտեսության զարգացմանը և սահմանել
կոոպերատիվների կայացման համար անհրաժեշտ նվազագույն նախադրյալներ։

«Իմ քայլը» դաշինքի նախընտրական ծրագիր 

• օժանդակելու ենք կոոպերատիվ գյուղատնտեսության զարգացմանը եւ սահմանելու ենք
կոոպերատիվների կայացման համար անհրաժեշտ նվազագույն նախադրյալներ:
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մթերումների (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող 
վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման» ծրագրից՝ 702,000 ՀՀ դրամի չափով: 
Բացի այդ, 2020 թվականի մայիսի 31-ի դրությամբ «ՀՀ-ում գյուղատնտեսական 
տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության» 
ծրագրի շրջանակներում աջակցություն է տրամադրվել ընդհանուր առմամբ (ըստ 
խմբերի առանձնացված չէ) թվով 123 շահառուի՝ 72.74 մլն ՀՀ դրամի չափով, 2019-ին՝ 
217 շահառուի՝ 146.4 մլն ՀՀ դրամի չափով, 2018-ին՝ 133 շահառուի՝ 67.7 մլն ՀՀ դրամի 
չափով և 2017-ին՝ 68 շահառուի՝ 12.25 մլն ՀՀ դրամի չափով: Եթե անգամ այս ծրագրի 
շրջանակներում աջակցություն ստացած շահառուների ինչ-որ մասը կոոպերատիվներ 
են, ապա, մեր կարծիքով, դրանք Համաշխարհային բանկի «Համայնքների 
գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» (CARMAC) ծրագրի 
շահառու կոոպերատիվներն են, որոնք հենց այդ նպատակով էլ ստեղծվել էին:  

Ոլորտի մասնագետների և գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն 
իրականացնող կոոպերատիվների ներկայացուցիչների հետ քննարկումներից պարզ է 
դառնում, որ անկախ նրանից թե ՀՀ կառավարությունն իր աջակցության 
ծրագրերում ինչպիսի բարենպաստ ու մատչելի պայմաններ է նախատեսում 
կոոպերատիվների համար, միևնույնն է, դրանք արդյունք չեն տա և 
կոոպերատիվները չեն կարող օգտվել այդ ծրագրերից: Բանն այն է, որ ծրագրերով 
նախատեսված է, որ աջակցությունը տրամադրվում է ՀՀ բանկերի ու վարկային 
կազմակերպությունների կողմից և դիմողները պետք է բավարարեն վերջիններիս 
վարկունակության պահանջները, իսկ կոոպերատիվների դեպքում ուսումնասիրվում է 
դրանց անդամների վարկունակությունը: Այսօր գրեթե բոլոր կոոպերատիվները չեն 
բավարարում ֆինանսական կառույցների վարկունակության պահանջներին, քանի որ 
կոոպերատիվների անդամ գյուղացիների մեծ մասը ծանրաբեռնված է անհատական 
վարկերով: Այդ իսկ պատճառով, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից նշված՝ 
տրամադրվող վարկերի առավել ցածր տոկոսադրույքը, կատարված ծախսերի 
փոխհատուցման առավել բարձր սահմանաչափերը, վարկի գումարի 
համաֆինանսավորման հնարավորությունը դառնում են առոչինչ: 

Ինչպես երևում է վերը բերված տվյալներից, պետական աջակցության ծրագրերը շատ 
չնչին ազդեցություն են ունեցել կոոպերատիվներին աջակցելու գործում և միայն 
այդպիսի ծրագրերով Հայաստանում գյուղատնտեսական կոոպերացիան չի զարգանա: 
Դրա վառ օրինակն այն է, որ այսօր Հայաստանում գրանցված են մոտ 82 առևտրային 
(գյուղատնտեսական) կոոպերատիվներ և մոտ 417 ոչ առևտրային (սպառողական) 
կոոպերատիվներ (ընդհանուր առմամբ շուրջ 499)33, սակայն դրանց գերակշռող մասի 
գործունեությունը դադարեցված է, քանի որ իրավական դաշտը և գործունեության 
միջավայրը անբարենպաստ է: Ինչպես ամրագրված է ՀՀ կառավարության կողմից 

33 https://www.mineconomy.am/page/1331 

https://www.mineconomy.am/page/1331
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ընդունված ծրագրերում և ռազմավարություններում, ինչպես նաև նշված է ՀՀ 
էկոնոմիկայի նախարարության վերը նշված պատասխանում՝ «Գյուղատնտեսական 
կոոպերացիայի խթանման քաղաքականությունն ագրարային ոլորտում վարվող 
պետական քաղաքականության կարևոր բաղկացուցիչներից է»: Ինչպես երևում է սույն 
կետում բերված փաստերից, միայն մի քանի պետական աջակցության ծրագրերում 
կոոպերատիվների համար ավելի բարենպաստ պայմաններ սահմանելով 
գյուղատնտեսական կոոպերացիան չի զարգանա: Մեր կարծիքով, կոոպերացիայի 
զարգացման համար անհրաժեշտ է նախ և առաջ ստեղծել դրանց գործունեության 
համար բարենպաստ միջավայր (այդ թվում՝ հարկային բարենպաստ դաշտ: Այսօրվա 
հարկային օրենսդրությամբ, շատ դեպքերում, կոոպերատիվները գտնվում են ավելի 
անբարենպաստ հարկային դաշտում, քան գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ֆիզիկական 
կամ իրավաբանական այլ անձինք, և կոոպերատիվի միջոցով գյուղատնտեսական 
գործունեությամբ զբաղվելը շատ ավելի քիչ շահավետ է, մինչդեռ պետք է լիներ 
հակառակը: Օրինակ, ա) ԱԱՀ-ի տարեկան շեմը հաշվարկելիս հաշվի չեն առնվում 
կոոպերատիվների առանձնահատկությունը և դրանք հայտնվում են անհավասար 
պայմաններում՝ որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված ֆիզիկական անձի հետ 
համեմատ3435 կամ բ) գյուղացիների, ԱՁ-ների, առևտրային կազմակերպությունների 
գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրությունն ազատված է հարկերից, սակայն 
երբ նույն ֆերմերները միավորվում են կոոպերատիվում, այդ կոոպերատիվի 
գյուղատնտեսական արտադրանքի մասով արտադրությունն արդեն ընկնում է հարկման 
ընդհանուր ռեժիմի ներքո: 

Բացի այդ, ՀՀ կառավարությունը պետք է բավականին աշխատանք կատարի՝ 
Հայաստանում կոոպերացիայի գաղափարի ու օգտակարության ճիշտ ընկալմանը 
նպաստելու, կոոպերատիվները կայացնելու ու հզորացնելու, ինչպես նաև 
կոոպերատիվների կառավարման կարողությունները զարգացնելու ուղղությամբ: 
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http://agrialliance.am/storage/uploads/files/library/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB%20%D5%A3%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%A1%D5%BF%D5%B6%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%20%D5%AF%D5%B8%D5%B8%D5%BA%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%BE%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB%20%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8%20%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8%D5%B2%20%D6%85%D6%80%D5%A5%D5%B6%D5%BD%D5%A4%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%20%D5%A4%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%A8_0.pdf
http://agrialliance.am/storage/uploads/files/library/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB%20%D5%A3%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%A1%D5%BF%D5%B6%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%20%D5%AF%D5%B8%D5%B8%D5%BA%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%BE%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB%20%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8%20%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8%D5%B2%20%D6%85%D6%80%D5%A5%D5%B6%D5%BD%D5%A4%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%20%D5%A4%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%A8_0.pdf
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2.4. Այլ խոստումներ 

ՀՀ կառավարության ծրագրից և «Իմ քայլը» դաշինքի նախընտրական ծրագրից 
առանձնացրել ենք նաև մի քանի այլ խոստումներ, որոնց հաջող և արդյունավետ 
իրականացումը կարող է գործուն ու անմիջական ազդեցություն ունենալ Հայաստանի 
գյուղատնտեսության ոլորտի և դրա զարգացման վրա։ Ստորև ներկայացվում են այդ 
խոստումները և դրանց իրականացման ուղղությամբ կատարված աշխատանքների 
վերլուծությունը․ 

ա) չօգտագործվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի նպատակային 
օգտագործման ծավալների ավելացման ուղղությամբ խթանների ու մեխանիզմների 
մշակում 

Ինչպես նշվեց սույն ուսումնասիրության 1.1-ին բաժնում, ի կատարումն իր ծրագրում 
ամրագրված խոստումների, ՀՀ կառավարությունը 2020 թվականի հունվարի 23-ի N 68-
Լ որոշմամբ36 հաստատել է «Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի 
օգտագործման արդյունավետության բարձրացման հայեցակարգը և միջոցառումների 
ծրագիրը»: Իսկ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից մշակված և շրջանառության 

36 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138498 

ՀՀ կառավարության ծրագիր 

• Կառավարությունը գործուն քայլեր է ձեռնարկելու չօգտագործվող գյուղատնտեսական
նշանակության հողերը նպատակայնորեն օգտագործելու ուղղությամբ: Այս նպատակին
հասնելու համար մշակվելու են խթաններ ու մեխանիզմներ։

• Գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանման ծավալների ավելացման ներուժն
օգտագործելու գործում Կառավարությունը նախատեսում է մշակել դեպի նոր շուկաներ
արտահանմանն աջակցող մեխանիզմներ:

• Նոր տեխնոլոգիաների և գիտական հենքի վրա հիմնված մրցունակ և արդյունավետ
գյուղատնտեսություն ստեղծելու ճանապարհին Կառավարությունը խնդիր է դրել նաև՝

o ստեղծել կրթական, գիտահետազոտական, արդյունաբերական կլաստերներ և
նպաստել գյուղատնտեսության և ագրարային ոլորտի կրթական, գիտական,
գիտաարտադրական և խորհրդատվական կենտրոնների համագործակցության
խորացմանը.

o ապահովել գյուղատնտեսական արտադրողների շրջանում գյուղատնտեսությանն
առնչվող գիտելիքների և փորձի տարածման ու տեղեկատվության հասանելիության
համակարգի ներդրումը։

«Իմ քայլը» դաշինքի նախընտրական ծրագիր 

• ընդլայնելու ենք վարելահողերի նպատակային օգտագործման ծավալները եւ ոռոգելի
հողատարածքները, ստեղծելու ենք չօգտագործվող հողերը գյուղացիական տնտեսությունների
կողմից շրջանառության մեջ ներգրավելու տնտեսական եւ իրավական հնարավորություններ:

• ստեղծելու ենք կրթական-գիտահետազոտական-արդյունաբերական կլաստերներ եւ
նպաստելու ենք գյուղատնտեսության նախարարություն, ագրարային ոլորտի կրթական,
գիտական, գիտաարտադրական եւ խորհրդատվական կենտրոնների համագործակցության
խորացմանը:

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138498
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մեջ են դրված «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում  լրացում 
կատարելու մասին» և «Հողերի պահպանման և օգտագործման նկատմամբ 
վերահսկողության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների 
նախագծերը37, վերը նշված հայեցակարգի միջոցառումների ծրագրի 1-ին և 2-րդ կետերի 
համաձայն որոնց մշակման վերջնաժամկետ էր նախատեսված 2020 թվականի 
առաջին կիսամյակը, դեռևս ընդունված չեն ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից։ Այսինքն, 
թեև տեսականորեն նախատեսված աշխատանքը/միջոցառումը կատարվել է 
(նախագծերը մշակվել են), սակայն քանի դեռ դրանք չեն քննարկվել և ընդունվել 
Ազգային ժողովի կողմից, կառավարության խոստումը չի կարելի համարել կատարված 
(նախագծի զուտ մշակումը դեռ չի կարող համարվել բարեփոխման կատարում և 
իրագործում)։ 

Բացի այդ, նույն հայեցակարգի միջոցառումների ծրագրի 3-րդ կետով նախատեսված է 
«Գյուղատնտեսական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի մշակում, որի 
վերջնաժամկետն է 2020 թվականի երկրորդ եռամսյակը: Առցանց հասանելի 
աղբյուրների ուսումնասիրությունից պարզվեց, որ վերջինս մինչ օրս չի մշակվել և 
հանրային քննարկման չի ներկայացվել:  

Այսինքն՝ ՀՀ կառավարությունը չի շտապում քայլեր ձեռնարկել չօգտագործվող 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի նպատակային օգտագործման ծավալների 
ավելացման ուղղությամբ, այն դեպքում, երբ, ինչպես երևում է ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարության տրամադրած տեղեկատվությունից (տե՛ս ստորև բերվող աղյուսակը), 
վերջին տարիներին թե՛ գյուղատնտեսական նշանակության վարելահողերի, թե՛ 
մշակվող և թե՛ ոռոգելի վարելահողերի ծավալները շարունակել են կայուն նվազել: 

ՀՀ-ում 
գյուղատնտեսական 

նշանակության 
հողեր, որից՝ 

2016թ․ 2017թ․ 2018թ․ 2019թ․ 

Ընդ-
հանուր 

որից 
ոռոգելի 

Ընդ-
հանուր 

որից 
ոռոգելի 

Ընդ-
հանուր 

որից 
ոռոգելի 

Ընդ-
հանուր 

որից 
ոռոգելի 

Վարելահողեր, 
հազ. հա 

446.4 119.4 446.0 119.1 445.6 118.8 444.8 118,2 

Որից մշակվող, 
հազ. հա 

353.4 294.5 242.3 227.9 

բ) արտադրանքի արտահանման ծավալների ավելացում, դեպի նոր շուկաներ 
արտահանմանն աջակցող մեխանիզմների մշակում 

ՀՀ կառավարության ծրագրի կատարումն ապահովող միջոցառումների 107-րդ կետով՝ 
գյուղատնտեսական և գինեգործական արտադրանքի արտահանման ծավալների 
ավելացմանն աջակցող մեխանիզմների մշակում և ներդրում, նախատեսված է երկու 
միջոցառում, որոնց վերջնաժամկետները համապատասխանաբար մինչև 2023թ. 4-րդ 
                                                             
37 https://www.e-draft.am/projects/1961 

https://www.e-draft.am/projects/1961
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եռամսյակն ու մինչև 2022թ. 1-ին կիսամյակն են: Այս ուղղությամբ, ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարության տրամադրած տեղեկատվության համաձայն կատարվել են հետևյալ 
աշխատանքները. 

o Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող «Առևտրի խթանման և որակի
ենթակառուցվածքի ծրագրի» շրջանակներում նախատեսվում է ստեղծել
համատեղ օգտագործման ռեսուրս կենտրոններ (լոգիստիկ կենտրոններ,
տրանսպորտային միջոցներ, մարքեթինգի ծառայություններ, արտադրական
հանգույցներ և այլն)՝  խթանելով ՓՄՁ-ների արտադրական, առևտրի և
արտահանման կարողությունները: Ընդհանուր առմամբ ստացվել է 112
առաջարկ, որոնցից նախնական ստուգման փուլը անցել է 96-ը։ Առաջարկների
գնահատումը կավարտվի 2020թ․ հուլիս ամսվա ընթացքում:

o Ժամանակակից մեծածախ շուկաների ստեղծման կարողությունների
ուսումնասիրության և պիլոտային մեծածախ շուկայի ստեղծման մասին
միջոցառումն իրականացնելու նպատակով «Dalberg» խորհրդատվական
ընկերության փորձագետների կողմից մշակվել է «Ժամանակակից մեծածախ
շուկան Հայաստանում» ներդրումային ծրագիրը, որը նախատեսվում է
ներկայացնել միջազգային ներդրումային կազմակերպություններին և գործարար
շրջանակներին հնարավոր ներդրումներ ներգրավելու նպատակով:

Իհարկե, ներկայացված աշխատանքները կարևոր են և կարող են ազդեցություն ունենալ 
արտահանման ծավալների ավելացման վրա։ Սակայն, նշված աշխատանքների 
անմիջական արդյունքները կարող են տեսանելի լինել միայն 2022 թվականից հետո։ 
Այնինչ, ոլորտի արտահանման ավելացմանն ուղղված միջոցառումները պետք է 
իրականացվեն նաև մինչ այս համակարգերի ստեղծումը։ Սակայն, ինչպես ներկայացրել 
ենք մեր այլ հետազոտություններում, 2018-2019 թվականներին որևէ էական քայլ չի 
կատարվել ՀՀ կառավարության կողմից արտահանման խրախուսման նպատակով։ 
Ավելին, դադարեցվեց արտահանման խրախուսման համար պատասխանատու 
կառույցի (Բիզնես Արմենիա) գործունությունը և տևական ժամանակ պետության կողմից 
չէր իրականացվում արտահանման խրախուսման մասով ստանձնած 
պարտավորությունները, ինչը չէր կարող հետևանք չունենալ գյուղատնտեսական 
ապրանքների արտահանման ծավալների վրա։  

գ) ստեղծել կրթական, գիտահետազոտական, արդյունաբերական կլաստերներ և 
նպաստել գյուղատնտեսության և ագրարային ոլորտի կրթական, գիտական, 
գիտաարտադրական և խորհրդատվական կենտրոնների համագործակցության 
խորացմանը 

Ըստ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից տրամադրված տեղեկատվության՝ ՀՀ 
կառավարության 2019 թվականի մայիսի 16-ի N 650-Լ որոշման Հավելված N 1-ով 
հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019-2023 
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թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի կատարումն ապահովող 
միջոցառումների ցանկի (այսուհետ՝ Ցանկ) 109-րդ՝ «Գիտակրթական-արտադրական 
կլաստերների ստեղծում, գյուղատնտեսության և ագրարային ոլորտի կրթական, 
գիտական, գիտաարտադրական և խորհրդատվական կենտրոնների 
համագործակցության խորացում» միջոցառման շրջանակներում իրականացվել է 
գյուղատնտեսության ոլորտում գիտակրթական-արտադրական կլաստերների 
(այսուհետ՝ Կլաստերներ) ստեղծման ուղղությամբ իրականացվելիք գործողությունների 
պլանի մշակում, Կլաստերների նպատակների ու խնդիրների վերհանում, ինչպես նաև 
Կլաստերների ստեղծման միջազգային փորձի ուսումնասիրում:  

Ըստ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության՝ առաջիկայում նախատեսվում է.   

• ՀՀ մարզերում Կլաստերների ձևավորման ներուժի գնահատում՝ մարզերում
Կլաստերների ստեղծման հնարավորությունների ուսումնասիրում,
գյուղատնեսության ոլորտում գիտակրթական և արտադրական գործունեություն
իրականացնող կազմակերպությունների ուսումնասիրում, Կլաստերներում
ընդգրկվելու և համագործակցության պատրաստ մասնակիցների նպատակներն
ու ակնկալիքների ճշտում,

• Կլաստերների ձևավորման և զարգացման քաղաքականության իրականացման
միջազգային փորձի ուսումնասիրում,

• Կլաստերների ստեղծման հայեցակարգի մշակման նպատակով 
համապատասխան նյութերի և առկա տեղեկատվության մշակում,

• «Գյուղատնտեսության ոլորտում գիտակրթական-արտադրական կլաստերների
ստեղծման հայեցակարգի և հայեցակարգի կատարումն ապահովող
միջոցառումների իրականացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման նախագծի մշակում:

Շատ ողջունելի է, որ ՀՀ կառավարությունը նախաձեռնել է գիտակրթական-
արտադրական կլաստերների ստեղծմանն ու զարգացմանն ուղղված քայլեր: Հուսով 
ենք, որ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը բոլոր միջոցառումները կիրականացնի 
մասնակցային ձևաչափով, շահագրգիռ կողմերի, այդ թվում՝ ոլորտային ՀԿ-ների 
ակտիվ ներգրավվածությամբ, պարբերաբար կկազմակերպի 
հանդիպումներ/քննարկումներ, կհավաքագրի առաջարկություններ ու կհրապարակի  
տեղեկատվություն ընթացքի ու արդյունքների մասին: Կարծում ենք, որ նման մոտեցումը 
կնպաստի վերջնական արդյունքի բարձր որակին, իրականանալի ու գործուն 
հայեցակարգի մշակմանը: 

դ) ապահովել գյուղատնտեսական արտադրողների շրջանում գյուղատնտեսությանն 
առնչվող գիտելիքների և փորձի տարածման ու տեղեկատվության հասանելիության 
համակարգի ներդրումը  
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Ի պատասխան մեր հարցմանը՝ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը մեզ է ներկայացրել 
գիտելիքների և փորձի տարածման ու տեղեկատվության հասանելիության համակարգի 
ներդրման ուղղությամբ կատարված աշխատանքների մասով տեղեկատվություն 
(Հավելված 1), որի հիմնական դրույթներն են.  

• Խմբային դասընթացներ տարբեր բնակավայրերում, որոնք իրականացվում են
գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի
վարչության (ԳԽՆՄՎ) մարզային բաժինների կողմից անվճար հիմունքներով,

• «Ներդրումների աջակցման կենտրոնի» թեժ գծի հեռախոսազանգերի, ինչպես
նաև ԳԽՆՄՎ-ի ստացած հեռախոսազանգերի միջոցով գյուղատնտեսության
ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրերի վերաբերյալ խորհրդատվության
տրամադրում,

• Մասնագիտական գիտելիքների և կոմպետենցիաների կատարելագործման
նպատակով իրականացվում են վերապատրաստման դասընթացներ, ինչպես
վարչության աշխատակիցների, այնպես էլ ֆերմերների մասնակցությամբ,

• Առցանց խորհրդատվական համակարգով ստացված հարցերի վերաբերյալ
տրամադրվում է մասնագիտական խորհրդատվություն՝ հեռախոսազանգերի,
էլեկտրոնային նամակագրության և այցելությունների միջոցով,

• Նկարահանվում և սոցիալական ցանցերով տարածվում են խորհրդատվական
բնույթի տեսահոլովակներ:

Մեր կատարած ուսումնասիրությունների և ոլորտի մասնագետների ու ֆերմերների հետ 
քննարկումների արդյունքում հանգել ենք մի շարք եզրահանգումների, որոնք 
ներկայացնում ենք ստորև.  

• Խմբային դասընթացներին ֆերմերներից շատ քչերն են մասնակցում՝
տեղեկացված չլինելու կամ հետաքրքրության բացակայության պատճառով,

• Որքան էլ ԳԽՆՄՎ աշխատակիցները պատրաստակամությամբ են աջակցում,
խորհրդատվություն մատուցում հեռախոսազանգերի միջոցով, ինչպես նաև
առցանց խորհրդատվական համակարգով ստացված հարցումների դեպքերում,
դա կատարվում է միայն, երբ ֆերմերները դիմում են իրենց, սակայն այդպիսի
դեպքերը շատ քիչ են և այդպիսի խորհրդատվությունն անարդյունավետ է,
արդյունքն անհատական է, անտեսանելի և չի նպաստում գյուղատնտեսությանն
առնչվող գիտելիքների և փորձի լայն տարածմանն ու տեղեկատվության
հասանելիությանը,

• սոցիալական ցանցերով տարածվող խորհրդատվական բնույթի
տեսահոլովակները շատ քիչ են, տարածման շրջանակը շատ փոքր է, արդյունքն
անտեսանելի է և չի նպաստում գյուղատնտեսությանն առնչվող գիտելիքների և
փորձի լայն տարածմանն ու տեղեկատվության հասանելիությանը:
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Առհասարակ, Հայաստանում գյուղատնտեսական խորհրդատվական ծառայությունների 
համակարգն ունի մեկ հիմնարար խնդիր: Որպես ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության 
ԳԽՆՄՎ-ի խորհրդատվական ծառայությունների պլանավորման ու արդյունքների 
գնահատման չափորոշիչ՝ ՀՀ կառավարությունը հիմք է ընդունում միայն քանակական 
ցուցանիշներ: Չեն գնահատվում տրամադրված խորհրդատվության 
արդյունավետությունը, որակական փոփոխությունների տեղի ունենալը կամ 
չունենալը: Տրամադրված խորհրդատվական ծառայությունների մեծ մասը կոնկրետ 
ֆերմերի կոնկրետ պահանջից բխող հարցի կամ թեմայի շուրջ մեկանգամյա 
խորհրդատվություններ են: Մեր կարծիքով, խորհրդատվության այդ տեսակը պետք է 
լինի ԳԽՆՄՎ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների միայն շատ փոքր տոկոսը: Պետք 
է հանգամանորեն ուսումնասիրվեն ու վեր հանվեն այսօր գյուղատնտեսությունում առկա 
խնդիրներն ու կարիքները, ուսումնասիրվի միջազգային փորձը, նոր տեխնոլոգիաներն 
ու զարգացումները, և դրանց հիմա վրա մշակվեն կոնկրետ թեմաներին վերաբերող 
համապարփակ ու ամբողջական խորհրդատվական ծրագրեր: 

Եթե անգամ դիտարկենք արդյունքների քանակական չափորոշիչների հիմա վրա ՀՀ 
կառավարության կողմից 2019 թվականի համար պլանավորված ու փաստացի 
մատուցված ծառայությունները, ապա տեսնում ենք, որ անգամ այս դեպքում 
քանակները, մեղմ ասած, գոհացուցիչ չեն, իսկ արդյունավետությունը հարցականի տակ 
է: Այսպես, Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի ելքային 
ծրագրերի և միջոցառումների գծով արդյունքային (կատարողական) ցուցանիշների 
կատարման վերաբերյալ հաշվետվությունում (ըստ բյուջետային հատկացումների 
գլխավոր կարգադրիչների) տեսնում ենք, որ 2019 թվականի համար պլանավորվել էր 
մատուցել թվով 10,000 խորհրդատվություն, որի համար պլանավորվել էր հատկացնել 
432,433.80 հազար ՀՀ դրամ, այնուհետև պլանը ճշտվել է և նախատեսվել է թվով 2,500 
խորհրդատվություն, որոնք էլ մատուցվել են: Այսինքն՝ ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարության ԳԽՆՄՎ 110 աշխատակիցներով Հայաստանի ամբողջ տարածքում 
մեկ տարվա ընթացքում մատուցել են թվով 2,500 խորհրդատվություն, հետևաբար՝ մեկ 
աշխատակիցը մեկ տարվա ընթացքում միջին հաշվով մատուցել է 22.7 
խորհրդատվություն կամ մեկ ամսվա ընթացքում՝ 2-ից էլ պակաս (1.9): 
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Ծրագրի 
դասիչը Ծրագրի անվանումը 

1187 Գյուղատնտեսության արդիականացման ծրագիր 

Ծրագրի միջոցառումները 

Ծրագրի 
դասիչը` 

1187 

Միջոցառման 
դասիչը` 

11001 

Միջոցառման 
անվանումը` 

Գյուղական խորհրդատվական ծառայություններ 

Նկարագրու-
թյունը` 

Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների համար գիտության նվաճումների, նոր 
տեխնոլոգիաների և միջազգային փորձի, գյուղատնտեսության արդյունավետ վարման և 
աջակցության ծրագրերի հասանելիության բարձրացում, դրանց արդյունավետության 
մոնիթորինգի իրականացում 

Միջոցառման 
տեսակը` 

Ծառայությունների մատուցում 

Տարեկան 
պլան 

Տարեկան 
ճշտված 

պլան 
Փաստ 

Տարեկան 
ճշտված 
պլանի և 
փաստի 

տարբերու-
թյունը 

Տարբերության 
պատճառը 

Միջոցառումն 
իրականաց-
նողի 
անվանումը 

Մասնագի-
տացված 
կազմակեր-
պություններ 

Մասնագի-
տացված 
կազմակեր-
պություններ 

Արդյունքի չափորոշիչներ 

Խորհրդատվությունների 
քանակը, հատ 

10000 2500 2500 0 

Միջոցառման վրա 
կատարվող ծախսը (հազար 
դրամ) 

432,433.80 98,108.50 94,335.56 3,772.94 Շեղումը 
պայմանավոր-
ված է 
հիմնադրամի 
լուծարումով: 
Լուծարման 
պրոցեսով 
պայմանավոր-
ված առկա է 
տնտեսում: 

Թեև ԳԽՆՄՎ մարզային բաժինների աշխատակիցները պատրաստակամ են անհատ 
ֆերմերների պահանջով աջակցության և խորհրդատվության մատուցման հարցում, 
սակայն այդ օգնությանը դիմում են շատ քիչ թվով ֆերմերներ։ Ըստ մասնագետների՝ 
ֆերմերների գերակշռող մեծամասնությունը չեն դիմում և չեն մասնակցում ԳԽՆՄՎ 
աշխատակիցների կազմակերպած դասընթացներին ու միջոցառումներին: Որպես 
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պատճառ նշվում է ցածր իրազեկվածությունը՝ հաճախ ֆերմերները տեղեկացված  չեն 
լինում այդպիսի միջոցառումների մասին: Խորհրդատվական ծառայություններ 
ստանալու հնարավորության մասին տեղեկացված ֆերմերների մեծ մասի համար 
այդ միջոցառումները հետաքրքիր չեն, իսկ ֆերմերներին չի բացատրվում դրանց 
անհրաժեշտությունը և օգտակարությունը:  

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության և ԳԽՆՄՎ մարզային բաժինների առցանց 
հարթակների մեր ուսումնասիրությունների արդյունքները բերում ենք ստորև. 

1) ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կայքէջի «Գործառույթներ» հատվածի
«Գյուղատնտեսություն» բաժնում ընդհանրապես բացակայում է
«Գյուղատնտեսական խորհրդատվություն» ենթաբաժինը: Խորհրդատվական
նյութեր ընդհանրապես առկա չեն: Խորհրդատվական նյութեր հնարավոր եղավ
գտնել միայն նախկին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության հին կայքէջում՝
«Խորհրդատվական նյութեր»38 բաժնում, որոնց գերակշռող մասը 2015 թվականի
կամ ավելի հին են, առկա է միայն մեկ նյութ՝ 14.08.2018-ին թվագրված,

2) Facebook սոցիալական ցանցում ԳԽՆՄՎ մարզային բաժինները գրանցված են
որպես ֆիզիկական անձ (people), այլ ոչ թե կազմակերպության/կառույցի էջ
(page): Դա նշանակում է, որ նրանք չեն կարող տեսնել և վերլուծել այդ էջերի
այցելուների քանակը և տեղադրված նյութերի դիտումների քանակը: Հետևաբար
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից չի վերլուծվում, թե որ թեմաներն են
ավելի պահանջված ու արդիական, որոնք են ֆերմերների կարիքներն ու
խնդիրները: Որպես ֆիզիկական անձ գրանցված լինելը խնդիր է նաև այն
առումով, որ այդ էջերին կարող են ընկեր (friends) դառնալ առավելագույնը 5,000
մարդ:

3) Facebook սոցիալական ցանցում ԳԽՆՄՎ մարզային բաժինների «ընկերների»
(friends) և «հետևողների» (followers), հետևաբար տեղադրված նյութերին
ծանոթացողների քանակը շատ չնչին է: Ստորև բերվող աղյուսակում ամփոփված
են Facebook սոցիալական ցանցում ԳԽՆՄՎ մարզային բաժինների էջերի
վիճակագրությունը.

38

http://old.minagro.am/category/%d5%ad%d5%b8%d6%80%d5%b0%d6%80%d5%a4%d5%a1%d5%bf%d5%be%d5%a1%d5%af
%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%a5%d6%80/  

http://old.minagro.am/category/%d5%ad%d5%b8%d6%80%d5%b0%d6%80%d5%a4%d5%a1%d5%bf%d5%be%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%a5%d6%80/
http://old.minagro.am/category/%d5%ad%d5%b8%d6%80%d5%b0%d6%80%d5%a4%d5%a1%d5%bf%d5%be%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%a5%d6%80/
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N ԳԽՆՄՎ 
մարզային բաժին 

Ընկերներ Տեղադրված 
տեսահոլովակներ 

Տեսահոլովակների 
դիտումների 

քանակ 

1. Սյունիքի բաժին 290 16 միջինը 200-300 

2. Արարատի բաժին 122 0 0 

3. Արագածոտնի 
բաժին 

Հնարավոր 
չէ տեսնել 

31 միջինը 500-800 

4. Լոռու բաժին 846 13 միջինը 70-200 

5. Շիրակի բաժին 2,131 15 միջինը 100-250 

6. Գեղարքունիքի 
բաժին 

1,038 2 Հնարավոր չէ 
տեսնել 

7. Արմավիրի 
բաժին 

2,966 29 (որից 11-ը պետ. 
աջակցության ծրագրերի 
տեսահոլովակներն են) 

միջինը 300-400 

8. Տավուշի բաժին 2,552 1 Հնարավոր չէ 
տեսնել 

9. Կոտայքի բաժին 5,000 9 (որից 2-ը պետ. 
աջակցության ծրագրերի 
տեսահոլովակներն են) 

միջինը 800-1,200 

10. Վայոց ձորի 
բաժին 

1,030 7 (որից 1-ը ծննդյան 
տարեդարձի 

շնորհավորանք է) 

միջինը 300-400 

4) ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության պատասխան նամակում նշված
խորհրդատվական բնույթի տեսահոլովակների հետ կապված մեր
դիտարկումները հետևյալն են.

o ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կայքէջում խորհրդատվական բնույթի
տեսահոլովակներ հնարավոր չի եղել գտնել,

o նախկին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության հին կայքէջում
խորհրդատվական բնույթի տեսահոլովակները տեղադրված են
«Խորհրդատվական տեսանյութեր» բաժնում39, որոնք կա՛մ 2014 թվականի
են, կա՛մ 2017 թվականի:

39

http://old.minagro.am/videos/%d5%ad%d5%b8%d6%80%d5%b0%d6%80%d5%a4%d5%a1%d5%bf%d5%be%d5%a1%d5%af%d
5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%a5%d6%80/  

http://old.minagro.am/videos/%d5%ad%d5%b8%d6%80%d5%b0%d6%80%d5%a4%d5%a1%d5%bf%d5%be%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%a5%d6%80/
http://old.minagro.am/videos/%d5%ad%d5%b8%d6%80%d5%b0%d6%80%d5%a4%d5%a1%d5%bf%d5%be%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%a5%d6%80/
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o ԳԽՆՄՎ բաժինների կողմից Facebook սոցիալական ցանցում տեղադրված
խորհրդատվական բնույթի տեսահոլովակների քանակը և հատկապես
դրանց դիտումների քանակը չնչին են: Ավելին, տեսահոլովակների
գերակշռող մասը առանց որևէ մեկնաբանության ու բացատրության են, և
դրանք չի կարելի անվանել խորհրդատվական բնույթի տեսահոլովակներ:

o ԳԽՆՄՎ որոշ բաժինները Facebook սոցիալական ցանցում տարածում են
(share) նաև “Agro TV Armenia”-ի youtube.com ալիքի խորհրդատվական
բնույթի տեսահոլովակները, սակայն այդ ալիքը նույնպես չունի շատ
հետևորդներ/բաժանորդներ և տեսահոլովակներն ունեն շատ չնչին
դիտումներ: Այսպես, ալիքը ունի ընդամենը 98 հետևորդ/բաժանորդ, ունի
ընդամենը 54 տեսահոլովակ, որից 6-ը ունի 490-ից մինչև 640 դիտում, 11-
ը՝ 240-ից մինչև 350 դիտում, մանցածը՝ ավելի քիչ:

Մեր կարծիքով ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից գյուղատնտեսական 
խորհրդատվության պլանավորման ու գնահատման մեթոդաբանությունը, 
իրականացված գործողությունները և կիրառվող գործիքակազմը չեն կարող նպաստել 
«գյուղատնտեսությանն առնչվող գիտելիքների և փորձի տարածմանն ու 
տեղեկատվության հասանելիության համակարգի ներդրմանը»: 

3. ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գյուղատնտեսության ոլորտի վիճակագրության ուսումնասիրությունը հնարավորություն 
կտա գնահատել գյուղատնտեսության արդյունավետության վերջին տարիների 
միտումները, Հայաստանի պարենային անվտանգության մակարդակը, արտահանման 
ծավալները և այլն։ Վերլուծության համար հիմք է ընդունվել ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարության և ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի կողմից հրապարակված տվյալները։ 

3.1. Գյուղատնտեսության արդյունավետություն 

Գյուղատնտեսության ոլորտի արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտությունը 
շեշտված է ոչ միայն ՀՀ կառավարության ծրագրում, այլև համարվում է ՀՀ 

ՀՀ կառավարության ծրագիր 

• Կառավարության գյուղատնտեսական քաղաքականության առանցքը լինելու է
գյուղատնտեսության արդյունավետության բարձրացումը, պարենային անվտանգության
մակարդակի բարձրացումը, արդի տեխնոլոգիաների ներմուծումը, արտահանման ծավալների
ավելացումը, գյուղատնտեսական ամբողջ արժեշղթայում ընդգրկված բոլոր սուբյեկտների`
փոքր տնային տնտեսությունների, գյուղացիական կոոպերատիվների, վերամշակողների և
արտահանողների եկամտաբերության բարձրացումը:
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գյուղատնտեսության ոլորտի ռազմավարական յոթ առաջնահերթություններից մեկը, 
ինչը սահմանված է ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտի տնտեսական զարգացումն 
ապահովող հիմնական ուղղությունների 2020-2030 թվականների ռազմավարությունում։ 

Գյուղատնտեսության արդյունավետության հաշվարկումն ինքնին բարդ գործընթաց է, 
որը ենթադրում է բազմաթիվ ցուցանիշների և տվյալների հավաքագրում, համադրում, 
մոդելավորում և մանրամասն վերլուծություն՝ ինչը պահանջում է ինչպես 
երկարաժամկետ աշխատանք, այնպես էլ տարբեր ոլորտների մասնագետների 
ներգրավվածություն։ 

Այդ ամենով հանդերձ, գյուղատնտեսության ռազմավարությունը արդյունավետության 
գնահատման տեսանկյունից առանձնացնում է այնպիսի ցուցանիշների 
կարևորությունը, ինչպիսիք են մշակաբույսերի բերքատվությունը, գյուղատնտեսական 
կենդանիների մթերատվությունը կամ գյուղատնտեսությունում մեկ զբաղվածի 
արտադրողականությունը։ 

Ուսումնասիրության սույն հատվածում մենք էլ կփորձենք ներկայացնել այս երեք 
ցուցանիշների վերլուծությունը և դրանց տատանումը՝ իշխանափոխությունից հետո։ 

Ինչպես ներկայացված է ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտի տնտեսական զարգացումն 
ապահովող հիմնական ուղղությունների 2020-2030 թվականների ռազմավարությունում, 
Հայաստանում գյուղատնտեսությունում մեկ զբաղվածի տարեկան 
արտադրողականությունը (ստեղծված ավելացված արժեք) 2018թ․ դրությամբ կազմել է 
5,393 ԱՄՆ դոլար։ Ըստ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի՝ գյուղատնտեսության 
արտադրողականությունը 2019 թվականին շարունակել է լինել ցածր․ 
«Գյուղատնտեսությունը տնտեսության այն ոլորտն է, որտեղ այսօր ունենք դեռևս 
ամենաընդգծված ձևով տարբերվող ցածր արտադրողականությունը՝ տնտեսության 
մյուս ոլորտների համեմատությամբ։ Եվ, բնականաբար, կառավարության կողմից 
իրականացվող բոլոր ծրագրերը և այն միջոցառումները, որոնք ֆինանսավորվել են 
պետական բյուջեով, իրենց հիմքում ունեն քաղաքական այն նպատակը, որ 
տնտեսությունները ֆինանսական միջոցների ներգրավումը օգտագործեն 
արտադրողականությունը բարձրացնելու, արդյունավետ գյուղատնտեսություն վարելու 
նպատակով»40: 

2019 թվականին պետական բյուջեից գյուղատնտեսության խթանման նպատակով 
հատկացվել է մոտ 3,1 մլրդ ՀՀ դրամ գումար։ Ի լրումն դրա, 2019 թվականին 
գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվող տարբեր ծրագրերի իրականացման 
նպատակով օգտագործվել է ևս 8,2 մլրդ դրամ գումար։ Ու այս ամենից հետո, էական 
տարբերություն չի նկատվում գյուղատնտեսության արտադրողականության մեջ։ 
Ավելին, 2019 թվականին, ըստ էկոնոմիկայի նախարարի, գյուղատնտեսության ոլորտում 

40 https://armenpress.am/arm/news/1017993.html 

https://armenpress.am/arm/news/1017993.html
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արձանագրվել է տնտեսական ակտիվության նվազում 4%-ով, 2018 թվականի 
համեմատ։ Սա վկայում է պետական աջակցության ծրագրերի ոչ արդյունավետ և ոչ 
նպատակային օգտագործման կամ ոչ պատշաճ մասնագիտական կառավարման 
մասին։ 

Ընդ որում, գյուղատնտեսության ոլորտում անկում նկատվել է նաև 2018 թվականին, երբ 
գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալը, ընթացիկ գներով, 2017 թվականի 
համեմատ նվազեց մոտ 2%-ով՝ 2017 թվականին արձանագրված աճից հետո։ 

Գծապատկեր 1․ Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը 2016-2019թթ․, մլրդ 
դրամ 

Աղբյուր՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե: 

Ընդ որում, անկումը նկատվում է թե՛ բուսաբուծության և թե՛ անասնաբուծության 
ոլորտներում, թեև բուսաբուծության ոլորտում շարունակվում է դեռևս 2015 թվականից։ 
Բուսաբուծության ոլորտում 2014 թվականից ի վեր անկման ամենամեծ ծավալներ 
արձանագրվել են 2016 և 2018 թվականներին։ 

Ինչ վերաբերում է անասնաբուծության ոլորտին՝ 2017 և 2018 թվականներին 
արձանագրված աճից հետո, ոլորտում 2019 թվականին նկատվում է անկում 7.3%-ի 
չափով։ 
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Գծապատկեր 2․ Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը ըստ ոլորտների, 2014-
2019թթ․, մլրդ դրամ 

Աղբյուր՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե: 

2020 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին գյուղատնտեսության համախառն 
արտադրանքը 2019 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 1.7%-ով։ 
Սա իհարկե կարելի էր դրական ցուցանիշ համարել, եթե 2019 թվականին 
գյուղատնտեսության համախառն բերքի անկումը չկազմեր 7.4%՝ 2018 թվականի 
համեմատ։ 

Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի անկման հետ միասին նկատվում է 
նաև հավաքված բերքի քանակի նվազում։  Այսպես, 2016 թվականի համեմատ 2019 
թվականին շուրջ եռակի անգամ նվազել է հացահատիկային և հատիկաընդեղենային 
մշակաբույսերի համախառն բերքը, մոտ 1,5 անգամ՝ կարտոֆիլի համախառն բերքը, 
35.8%-ով՝ բանջարանոցային մշակաբույսերի համախառն բերքը, 45.8%-ով՝ 
բոստանային մշակաբույսերի համախառն բերքը։  

2017 թվականի համեմատ 2019 թվականին մոտ 20%-ով նվազել է նաև պտղի և 
հատապտղի համախառն բերքը։ 2019 թվականին ցածր է եղել նաև խաղողի համախառն 
բերքի քանակը և էականորեն չի տարբերվում 2017 թվականի ցուցանիշից (210 հազ․ 
տոննա)։ 
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Աղյուսակ 3․ Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն բերքը 2016-2019թթ․, 1000 
տոննա 

2016 2017 2018 2019 

Հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսեր 604 303 338 199 

Կարտոֆիլ 606 547 415 404 

Բանջարանոցային մշակաբույսեր 969 861 628 622 

Բոստանային մշակաբույսեր 236 216 127 128 

Պտուղ և հատապտուղ 243 362 343 291 

Խաղող 179 210 180 218 

Աղբյուր՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե: 

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն բերքի անկումն ուղեկցվում է նաև 
դրանց ցանքատարածությունների նվազեցմամբ։ Այսպես, համաձայն ՀՀ 
վիճակագրական կոմիտեի, հացահատիկային և հատիկընդեղենային մշակաբույսերի 
ցանքատարածությունները 2019 թվականին նվազել են մոտ 22%-ով՝ 2017 թվականի 
համեմատ։ Նույնն է պատկերը նաև կարտոֆիլի, բանջարանոցային և բոստանային 
մշակաբույսերի ցանքատարածությունների մասով։ 2017 թվականի համեմատ փոքր աճ 
արձանագրվել է միայն պտղի և հատապտղի տնկարկների ու խաղողի տնկարկների 
դեպքում (համապատասխանաբար 2.7% և 4.3%)։ 

Գծապատկեր 3․ Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները 2016-
2019թթ․, հեկտար 

Աղբյուր՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե: 

Այսինքն՝ մշակովի գյուղատնտեսական հողերի ծավալներն ընդլայնելու ՀՀ 
կառավարության նպատակը դեռևս չի իրականացվել, ինչը վկայում է 
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գյուղատնտեսության ոլորտում կառավարության գործողությունների 
անարդյունավետության մասին։ 

Էական փոփոխություններ չեն նկատվում նաև բերքատվության առումով։ Գրեթե բոլոր 
մշակաբույսերի գծով բերքատվությունն ավելի բարձր էր 2016 թվականին, քան 2019 
կամ 2018 թվականին։ Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվությունը ոչ միայն 
կապված է տվյալ տարվա բնակլիմայական պայմանների հետ, այլև դրանց մշակման և 
աճեցման պայմանների, նոր ու ժամանակակից մոտեցումների կիրառման հետ և այլն։  

Աղյուսակ 4․ Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվությունը 2016-2019 թթ․, 
ցենտներ 1 հա-ից 

2016 2017 2018 2019 

Հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսեր 30.7 19.8 26.1 16.9 

Կարտոֆիլ 210 215 187 199 

Բանջարանոցային մշակաբույսեր 302 286 259 265 

Բոստանային մշակաբույսեր 325 317 276 301 

Պտղի և հատապտղի տնկարկներ 66.1 93.5 87.7 76.2 

Խաղողի տնկարկներ 110 141 120 146 

Աղբյուր՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե: 

Դրական «հեղափոխական» տեղաշարժ չկա նաև անասնաբուծության ոլորտում։ 
Այսպես, 2017 թվականի համեմատ՝ 2020 թվականին նվազել է խոշոր եղջերավորների, 
այդ թվում՝ կովերի և մանր եղջերավորների (ոչխարների և այծերի) գլխաքանակները, 
համապատասխանաբար 11.7%-ով (կովերի դեպքում 15%) և 8.9%-ով։ Նշված 
ժամանակահատվածում աճել են միայն խոզերի և ձիերի գլխաքանակները՝ 
համապատասխանաբար 27%-ով և 7.5%-ով։ 

Աղյուսակ 5. Գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակը 2017-2020 
թվականներին, հազ․ գլուխ 

2017 2018 2019 2020 
Խոշոր եղջերավոր 656 591 572 579 
Խոշոր եղջերավորներից` կովեր 296 267 254 252 
Խոզեր 176 167 198 223 
Ոչխարներ և այծեր 727 660 638 663 
Ձիեր 10.6 10 10.7 11.4 

Աղբյուր՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե: 

Կենդանիների գլխաքանակի նվազման հետ միասին, նվազել է նաև կաթի և բրդի 
արտադրությունը, ինչպես նաև գյուղատնտեսական կենդանիների և թռչունների 
իրացումը։ 
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Աղյուսակ 6․ Անասնաբուծության արտադրանքը 2017-2019թթ․ 

2016 2017 2018 2019 

Իրացվել է գյուղատնտեսական կենդանի և թռչուն սպանդի 
համար (կենդանի քաշով, ներառյալ ներքին սպառումը), 1000 
տոննա 

187 193 190 189 

Կաթի արտադրությունը, 1000 տոննա 754 758 698 668 
Ձվի արտադրությունը, մլն հատ 695 683 727 721 
Բրդի (ֆիզիկական քաշով) արտադրությունը, տոննա 1641 1385 1032 981 

Աղբյուր՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե: 

Այսպիսով, ամփոփելով գյուղատնտեսությանն առնչվող վիճակագրության 
վերլուծությունը, պետք է արձանագրենք, որ գյուղատնտեսության ոլորտում ունենք 
կայուն անկում՝ ինչն ուղեկցվում է բերքատվության և ցանքատարածությունների 
նվազմամբ, ինչպես նաև կենդանիների գլխաքանակի անկմամբ։  

3.2. Սննդամթերքի ինքնաբավության ապահովումը 

Սննդամթերքի ինքնաբավության ապահովումը հանդիսանում է երկրի պարենային 
անվտանգության ապահովման հիմնական ուղղություններից մեկը։ Յուրաքանչյուր 
երկրի պարենային անվտանգությունը համարվում է ապահովված, եթե առկա է 
տնտեսության այնպիսի մակարդակ, որը երաշխավորում է բնակչության համար 
առողջապահական նորմերին համապատասխանող սննդամթերքի ֆիզիկական ու 
տնտեսական մատչելիությունը: 

Երկրի պարենային անվտանգության բնորոշման համար առավել կարևոր ցուցանիշ է 
պարենամթերքի ինքնաբավության մակարդակը: 

Ըստ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության41՝ հանրապետության ազգային պարենային 
հաշվեկշռի տվյալների վերլուծությունը վկայում է, որ կարևորագույն սննդամթերքների42 
ինքնաբավության մակարդակը43 2019 թվականին կազմել է 52.5%։ Այս ցուցանիշը 
2.5%-ով ցածր է 2017 թվականի պաշտոնական տվյալներից (55 %)44: 

41 https://www.mineconomy.am/page/1333 
42 Պարենային հաշվեկշռում ընդգրկվող ապրանքախմբերի կազմը (ցանկը) պայմանավորված է Հայաստանում 
առավել լայն սպառում ունեցող ապրանքատեսակներով: Ըստ այդմ՝ յուրաքանչյուր տարի պարենային հաշվեկշիռ է 
կազմվում հետևյալ 21 ապրանքախմբերի համար` ցորեն, տարեկան, գարի, վարսակ, եգիպտացորեն, բրինձ, այլ 
հատիկավորներ, կարտոֆիլ, բանջարեղեն, միրգ (բացի խաղողից), հատիկաընդեղենային մշակաբույսեր, 
բուսական յուղ, շաքար, ձու, կաթ, տավարի, խոզի, ոչխարի և այծի, թռչնի միս, ձուկ, խաղող: 
43 Ինքնաբավության աստիճանը ցույց է տալիս երկրի տվյալ ապրանքի նկատմամբ պահանջարկի բավարարման 
աստիճանը սեփական միջոցների հաշվին, որը հաշվարկվում է տոկոսներով՝ հետևյալ բանաձևով՝ 
արտադրություն/(արտադրություն+ներմուծում-արտահանում): 
44

http://old.minagro.am/%d5%a3%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b2%d5%a1%d5%bf%d5%b6%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%b8
%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8-
%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4/%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%

https://www.mineconomy.am/page/1333
http://old.minagro.am/%d5%a3%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b2%d5%a1%d5%bf%d5%b6%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4/%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%b6%d5%be%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
http://old.minagro.am/%d5%a3%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b2%d5%a1%d5%bf%d5%b6%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4/%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%b6%d5%be%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
http://old.minagro.am/%d5%a3%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b2%d5%a1%d5%bf%d5%b6%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4/%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%b6%d5%be%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
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 Աղյուսակ 7․ Առաջին անհրաժեշտության պարենային ապրանքների ինքնաբավության 
աստիճանը 2016-2019թթ․, % 

2016 2017 2018 2019 

Ցորեն 53.2 33.2 31.5 25.9 

Տարեկան 6.4 39.6 65.6 35.7 

Գարի 93 83.8 97.4 70.3 

Վարսակ 93.1 87.9 85.6 83.4 

Եգիպտացորեն 36.1 17.6 9.8 6.5 

Բրինձ 0 0 0 0 

Այլ հատիկավորներ 90.6 98.1 82.9 63.4 

Կարտոֆիլ 101.3 102.6 102.6 101.1 

Բանջարեղեն և բոստանային 
մշակաբույսեր 

103.3 102.5 104.7 102.4 

Միրգ և հատապտուղ (բացի խաղողից) 98.1 109.7 108.9 104 

Հատիկաընդեղենային մշակաբույսեր 61.6 49.7 38.6 38.2 

Բուսական յուղ 5.6 4.3 2.2 1.5 

Շաքար 91.4 65.2 68.6 73 

Ձու 99.4 98.2 99.5 100 

Կաթ 88.6 91.2 86.8 84.3 

Տավարի միս 92.5 91.5 89.2 90.4 

Խոզի միս 64.1 58 53.3 55.5 

Ոչխարի և այծի միս 133.8 138.9 128.6 113.8 

Թռչնի միս 28.5 22.5 26.6 21.7 

Ձուկ 108.6 101.8 109 113.1 

Խաղող 119.3 106.4 104.8 103.6 

Աղբյուր՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե: 

 ՀՀ ազգային պարենային հաշվեկշռի 2016-2019 թվականների տվյալներով, գրեթե 
բոլոր պարենային ապրանքների մասով առկա է ինքնաբավության մակարդակի 
նվազում։ Բացառություն են կազմում միայն ձուն և ձուկը, որոնց աճը շատ չնչին է։ Ընդ 
որում, այդ անկումները պայմանավորված են մի քանի հանգամանքներով։ Օրինակ, 
ցորենի դեպքում անկումը հիմնականում պայմանավորված է արտադրության մոտ 36% 
անկմամբ, իսկ կարտոֆիլի կամ բանջարեղենի դեպքում դա պայմանավորված է թե՛ 
արտադրության անկմամբ և թե՛ ներմուծման ծավալների աճով։ 

a5%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-
%d5%a1%d5%b6%d5%be%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/ 

http://old.minagro.am/%d5%a3%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b2%d5%a1%d5%bf%d5%b6%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4/%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%b6%d5%be%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
http://old.minagro.am/%d5%a3%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b2%d5%a1%d5%bf%d5%b6%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4/%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%b6%d5%be%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/


55 

Միջազգային պրակտիկայում երկրների պարենային անվտանգության դիրքը 
գնահատվում է Պարենային անվտանգության գլոբալ ինդեքսով (հրապարակվում է The 
Economist պարբերականի կողմից), որը հրապարակվում է յուրաքանչյուր տարի և 
բնութագրում է երկրների պարենամթերքի մատչելիությունը, հասանելիությունը, որակը 
և անվտանգությունը45։ Ըստ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության՝ 2019 թվականին 
առաջին անգամ Հայաստանում կատարվել է պարենային անվտանգության գլոբալ 
ինդեքսի հաշվարկ, որի արդյունքներով Հայաստանի պարենային անվտանգության 
գլոբալ ինդեքսը կազմել է 57.1, այդ թվում՝ պարենամթերքի մատչելիության մասով՝ 51.7, 
հասանելիության մասով՝ 66.2, որակի և անվտանգության մասով՝ 45.4։ 

Ուսումնասիրելով պարենային անվտանգության գլոբալ ինդեքսի հրապարակումները՝ 
մենք չգտանք Հայաստանի վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն և հատկապես՝ 
դասակարգում։ Այնուամենայնիվ, եթե հիմք ընդունենք ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարության հրապարակած թվերը, ապա Հայաստանը այդ ցուցանիշներով 
կդասակարգվեր 76-րդը 113 երկրների շարքում։ Սա իհարկե այնքան էլ մխիթարիչ դիրք 
չէ, քանի որ ԵԱՏՄ անդամ երկրներից Բելառուսը և Ռուսաստանը գտնվում են ավելի 
լավ դիրքերում (համապատասխանաբար՝ 36 և 42)։ Նույնիսկ հարևան երկրներից 
Ադրբեջանը (53) և Թուրքիան (41) ավելի լավ դիրքերում են պարենային 
անվտանգության առումով։ 

Այսպիսով, թեև ՀՀ կառավարությունը կարևորում է պարենային անվտանգությունը թե՛ 
պարենային ապրանքների ինքնաբավության առումով և թե՛ ընդհանրապես պարենային 
անվտանգության առումով, երկրում ոչ միայն չի նկատվում «հեղափոխական» 
դրական տեղաշարժ, այլև որոշ ապրանքատեսակների առումով նույնիսկ առկա է 
ինքնաբավության մակարդակի անկում։ 

4. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Ամփոփելով գյուղատնտեսության ոլորտում ՀՀ կառավարության կողմից 
իրականացված քայլերի և վիճակագրական տվյալների վերլուծությունը՝ կարելի է 
հանգել հետևյալ եզրակացություններին․ 

• Հանդիսանալով ՀՀ տնտեսության առաջնային և կարևորագույն ճյուղերից մեկը՝
գյուղատնտեսությունն աչքի է ընկնում ցածր արդյունավետությամբ,
բերքատվության ցածր մակարդակով, ժամանակակից տեխնիկայի և
տեխնոլոգիաների սահմանափակ կիրառմամբ։ 2017 թվականին 
արձանագրված գյուղատնտեսական արտադրանքի աճից հետո 2018 և 2019
թվականներին գյուղատնտեսության ոլորտում գրանցվել է անկում՝
համախառն արտադրանքի մոտ 50 մլրդ դրամով կրճատմամբ։

45 https://foodsecurityindex.eiu.com/ 

https://foodsecurityindex.eiu.com/


  

 

56 

• Վերջին տարիների ընթացքում շարունակաբար նվազել են նաև մշակվող և 
ոռոգվող վարելահողերի ծավալները, ինչպես նաև գյուղատնտեսական 
մշակաբույսերի համախառն բերքը։ 2017 թվականի համեմատ 2019 թվականին 
մոտ 20%-ով նվազել է նաև պտղի և հատապտղի համախառն բերքը, 28%-ով՝ 
բանջարանոցային մշակաբույսերի և 27%-ով՝ կարտոֆիլի համախառն բերքը։  

• Դրական «հեղափոխական» տեղաշարժ չկա նաև անասնաբուծության ոլորտում։ 
Այսպես, 2017 թվականի համեմատ՝ 2020 թվականին նվազել է խոշոր 
եղջերավորների, այդ թվում՝ կովերի և մանր եղջերավորների (ոչխարների և 
այծերի) գլխաքանակները՝ համապատասխանաբար 11.7%-ով (կովերի դեպքում՝ 
15%) և 8.9%-ով։  

• 2017 թվականի համեմատ 2.5%-ով նվազել է պարենային ինքնաբավության 
մակարդակը, ինչը հիմնականում պայմանավորված է արտադրական ծավալների 
անկմամբ։ Այսինքն՝ կառավարության արդյունավետ գյուղատնտեսություն 
ապահովելու խոստումները մնացել են միայն թղթի վրա, իսկ իրականում 
արձանագրում ենք բացասական և ռիսկային փոփոխություններ։ 

• Պետական աջակցության ծրագրերի գերակշռող մասով առկա են բազմակի 
անգամների թերակատարումներ: Այսպես, մինչև 2020 թվականի կեսերը 
գումար չի հատկացվել «Հացահատիկային, հատիկաընդեղենային և կերային 
մշակաբույսերի սերմնաբուծության զարգացմանն աջակցության» ծրագրի 
շրջանակներում, «Փոքր և միջին ջերմատնային տնտեսությունների ներդրման 
պետական աջակցության» ծրագրի շրջանակներում հաստատվել է ընդամենը մեկ 
հայտ, իսկ ոչխարաբուծության զարգացմանն ուղղված ծրագրի շրջանակներում 
2020 թվականին դիմել և աջակցություն են ստացել մեկ ֆիզիկական և մեկ 
իրավաբանական անձինք։ 

• 2019 թվականին չի օգտագործվել գյուղատնտեսության զարգացման և 
ագրոպարենային համակարգի կատարելագործման նպատակով ՀՀ պետական 
բյուջեից հատկացված գումարի շուրջ 36%-ը։ Չեն իրականացվել այնպիսի 
ծրագրեր, ինչպիսիք են «Փոքր գյուղացիական տնտեսություններին 
տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորումը» կամ 
«Գյուղատնտեսությամբ զբաղվողներին ուղղակի աջակցության տրամադրումը», 
0,12%-ով է իրականացվել «Գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական 
համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացման համար պետական 
աջակցության ծրագիրը»։ Սա այն դեպքում, երբ 100%-ով են իրականացվել 
գյուղատնտեսության ոլորտում քաղաքականության մշակման, ծրագրերի 
համակարգման և մոնիթորինգի համար հատկացված պարգևատրումները և 
դրամական խրախուսումները։ 

• Բազմաթիվ են գյուղատնտեսության ապահովագրության պիլոտային ծրագրի 
էության ու իրականացման հետ կապված խնդիրները։ Ծրագրի մեկնարկից մինչև 
2020թ. հունիսի 30-ը ապահովագրվել է 2019-2020 թվականների համար 
նախատեսվածի մոտավորապես 14%-ը, համակարգին միացել են այսօր 
Հայաստանում լիցենզավորված ու փաստացի գործող 6 ապահովագրական 
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ընկերություններից միայն 3-ը, իսկ համակարգի ձևավորումը տրված է 
անհասկանալի ձևաչափով ձևավորված կառույցին՝ ստեղծված ֆիզիկական անձի 
և ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ 

• Պետական աջակցության ծրագրերը շատ չնչին ազդեցություն են ունեցել նաև
կոոպերատիվներին աջակցելու գործում։ Դրա վառ օրինակն այն է, որ այսօր
Հայաստանում գրանցված են մոտ 499 առևտրային (գյուղատնտեսական) և ոչ
առևտրային (սպառողական) կոոպերատիվներ, որոնց գերակշռող մասի
գործունեությունը դադարեցված է։

• 2019 թվականին ընդունված ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտի տնտեսական
զարգացումն ապահովող հիմնական ուղղությունների 2020-2030 թվականների
ռազմավարությունը և ռազմավարության կատարմանն ուղղված 2020-2022
թվականների միջոցառումների ծրագիրը, թեև ձևակերպում է
գյուղատնտեսության զարգացման ռազմավարական ուղղությունները, սակայն
այն ունի մեկ կարևոր բացթողում՝ փաստաթղթում մակերեսորեն են շոշափվում
ռեսուրսների արդյունավետությանը, շրջակա միջավայրի պահպանությանը և
կլիմային առնչվող հարցերը։

• Չեն պահպանվում նաև ռազմավարության գործողությունների ծրագրով 2019-
2020 թվականների համար նախատեսված վերջնաժամկետները (թվային
գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսության մասին օրենք, գյուղատնտեսական
հողերի խոշորացում և այլն)՝ դրանով իսկ հետաձգելով ծրագրով նախատեսված
մյուս աշխատանքների իրականացման ժամկետները և հարցականի տակ դնելով
սահմանված ժամկետում ռազմավարությամբ նախատեսված նպատակներին
հասնելը։

• Գյուղատնտեսության ոլորտում անչափ կարևոր է գյուղատնտեսությանն առնչվող
գիտելիքների և փորձի տարածման համակարգը և պատշաճ գյուղատնտեսական
խորհրդատվության իրականացումը։ Այսօր ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության
գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և
մոնիթորինգի վարչության մարզային ստորաբաժանումների կողմից
մատուցվող խորհրդատվությունը հետաքրքրություն չի վայելում ֆերմերների
շրջանում։ Արդյունքում, համակարգի գործունեությունն անարդյունավետ է և չի
նպաստում գյուղատնտեսության զարգացմանը։

• Թափանցիկությունը, հաշվետվողականությունը և իրականացվող ծրագրերի
մոնիթորինգը հանդիսանում են այսօրվա պետական համակարգի հիմնական
խնդիրը։ Չեն հրապարակվում տրամադրված պետական աջակցության
վերաբերյալ տվյալներ, չկան ծրագրերի իրականացման նկատմամբ
մոնիթորինգի հստակ մեխանիզմներ և չափորոշիչներ, արդյունքների
գնահատման որակական ցուցանիշներ, ինչի արդյունքում անարդյունավետ են
օգտագործվում ՀՀ կառավարության կողմից տրամադրված զգալի ֆինանսական
միջոցները։ Բացի այդ, թափանցիկ չեն այնպիսի կառույցների գործունեությունը,
ինչպիսիք են ԳՏՏԶ ԾԻԳ-ը և ԳՖԿ-ն, որոնք տնօրինում են գյուղատնտեսության
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զարգացմանն ուղղվող ահռելի գումարներ՝ այդ թվում տրված միջազգային 
կազմակերպությունների կողմից։ 

Ամփոփելով վերոգրյալը՝ պետք է արձանագրել, որ գյուղատնտեսության ոլորտում, մյուս 
ոլորտների պես, կառավարության գործունեության հիմնական պատկերը վատ և ոչ 
թափանցիկ կառավարումն է, ծրագրերի խիստ թերի և անարդյունավետ 
իրականացումը, ձևավորվող պատկերի մասով վիճակագրական ընտրանքային 
(սելեկտիվ) տվյալների ներկայացումը և ոլորտում իրական, խորքային առկա խնդիրների 
լուծմանն ուղղված քայլերի խիստ ցածր մակարդակը։ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության 2020 թվականի հուլիսի 13-ի թիվ 09.9.4/9810-2020 գրությամբ 
տրամադրված տեղեկատվություն՝ 2016-2020 թվականների ընթացքում գյուղատնտեսության աջակցության 
պետական ծրագրերի ներքո տրամադրված աջակցության վերաբերյալ 

ՀՀ Ծրագրի անվանում 
2016թ․ 

Հայտատուների քանակ Հաստատված հայտերի 
քանակ 

Աջակցություն 
ստացողների քանակ 

Տրամադրված 
աջակցության ծավալ (ՀՀ 

դրամ) 
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1 «Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի 
տոկոսադրույքների սուբսիդավորման» ծրագիր - - - 20436 20436 1163000000 

2 «ՀՀ-ում 2019-2024 թվականների տավարաբուծության 
զարգացման» ծրագիր - - - - - - - - - - - - 

3 «Փոքր և միջին «խելացի» անասնաշենքների կառուցման կամ 
վերակառուցման և դրանց տեխնոլոգիական ապահովման 
պետական աջակցության» ծրագիր 

- - - - - - - - - - - - 

4 «Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման 
համաֆինանսավորման» ծրագիր - - - - - - - - - - - - 

5 «ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում կարկտապաշտպան ցանցերի 
ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսավճարների 
սուբսիդավորման» ծրագիր 

- - - - - - - - - - - - 

6 «ՀՀ-ում խաղողի, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող 
ինտենսիվ պտղատու այգիների և հատապտղանոցների հիմնման 
համար պետական աջակցության» ծրագիր 

- - - - - - - - - - - - 

7 «Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) 
նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող 
վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման» ծրագիր 

- - - - - - - - - - - - 
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8 «ՀՀ-ում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական 
վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության» ծրագիր - - - - - - - - - - - - 

9 «ՀՀ-ում ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների 
ֆինանսական վարձակալության՝ լիզինգի պետական 
աջակցության» ծրագիր 

- - - - - - - - - - - - 

10 ՀՀ-ում 2019-2023 թվականների ոչխարաբուծության և 
այծաբուծության զարգացման պետական աջակցության ծրագիր - - - - - - - - - - - - 

11 Փոքր և միջին ջերմատնային տնտեսությունների ներդրման 
պետական աջակցության ծրագիր - - - - - - - - - - - - 

12 Գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի 
ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացման համար 
պետական աջակցության ծրագիր 

- - - - - - - - - - - - 

13 «Հացահատիկային, հատիկաընդեղենային և կերային 
մշակաբույսերի սերմնաբուծության զարգացմանն աջակցության» 
ծրագիր 

- - - - - - - - - - - - 

 

 

 

ՀՀ Ծրագրի անվանում 
2017թ․ 

Հայտատուների քանակ Հաստատված հայտերի 
քանակ 

Աջակցություն 
ստացողների քանակ 

Տրամադրված 
աջակցության ծավալը 

(ՀՀ դրամ) 
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1 «Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի 
տոկոսադրույքների սուբսիդավորման» ծրագիր - - - 9299 9299 1072500000 

2 «ՀՀ-ում 2019-2024 թվականների տավարաբուծության 
զարգացման» ծրագիր - - - - - - - - - - - - 

3 «Փոքր և միջին «խելացի» անասնաշենքների կառուցման կամ 
վերակառուցման և դրանց տեխնոլոգիական ապահովման 
պետական աջակցության» ծրագիր 

- - - - - - - - - - - - 
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4 «Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման 
համաֆինանսավորման» ծրագիր - - - - - - - - - - - - 

5 «ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում կարկտապաշտպան ցանցերի 
ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսավճարների 
սուբսիդավորման» ծրագիր 

- - - - - - - - - - - - 

6 «ՀՀ-ում խաղողի, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող 
ինտենսիվ պտղատու այգիների և հատապտղանոցների հիմնման 
համար պետական աջակցության» ծրագիր 

- - - - - - - - - - - - 

7 «Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) 
նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող 
վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման» ծրագիր 

20 20 7226202 

8 «ՀՀ-ում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական 
վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության» ծրագիր - - - 68 68 12250000 

9 «ՀՀ-ում ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների 
ֆինանսական վարձակալության՝ լիզինգի պետական 
աջակցության» ծրագիր 

- - - - - - - - - - - - 

10 ՀՀ-ում 2019-2023 թվականների ոչխարաբուծության և 
այծաբուծության զարգացման պետական աջակցության ծրագիր - - - - - - - - - - - - 

11 Փոքր և միջին ջերմատնային տնտեսությունների ներդրման 
պետական աջակցության ծրագիր - - - - - - - - - - - - 

12 Գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի 
ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացման համար 
պետական աջակցության ծրագիր 

- - - - - - - - - - - - 

13 «Հացահատիկային, հատիկաընդեղենային և կերային 
մշակաբույսերի սերմնաբուծության զարգացմանն աջակցության» 
ծրագիր 

- - - - - - - - - - - - 
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ՀՀ Ծրագրի անվանում 
2018թ․ 

Հայտատուների քանակ Հաստատված հայտերի 
քանակ 

Աջակցություն 
ստացողների քանակ 

Տրամադրված աջակցության 
ծավալը (ՀՀ դրամ) 
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1 «Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի 
տոկոսադրույքների սուբսիդավորման» ծրագիր - - - 5282 5282 709900000 

2 «ՀՀ-ում 2019-2024 թվականների տավարաբուծության 
զարգացման» ծրագիր - - - - - - - - - - - - 

3 «Փոքր և միջին «խելացի» անասնաշենքների կառուցման կամ 
վերակառուցման և դրանց տեխնոլոգիական ապահովման 
պետական աջակցության» ծրագիր 

- - - - - - - - - - - - 

4 «Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման 
համաֆինանսավորման» ծրագիր 7 - - 7 - - 7 - - 5884203 - - 

5 «ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում կարկտապաշտպան 
ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի 
տոկոսավճարների սուբսիդավորման» ծրագիր 

- - 3 - - - - - 3 - - 1493000 

6 «ՀՀ-ում խաղողի, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով 
մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների և 
հատապտղանոցների հիմնման համար պետական 
աջակցության» ծրագիր 

- - 2 - - - - - 2 - - 2330000 

7 «Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) 
նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող 
վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման» ծրագիր 

          63     63     143379802.6 

8 «ՀՀ-ում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական 
վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության» ծրագիր - - - 133 133 67700000 

9 «ՀՀ-ում ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների 
ֆինանսական վարձակալության՝ լիզինգի պետական 
աջակցության» ծրագիր 

      7     7         147812 

10 ՀՀ-ում 2019-2023 թվականների ոչխարաբուծության և 
այծաբուծության զարգացման պետական աջակցության 
ծրագիր 

- - - - - - - - - - - - 

11 Փոքր և միջին ջերմատնային տնտեսությունների ներդրման 
պետական աջակցության ծրագիր - - - - - - - - - - - - 
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12 Գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական 
համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացման 
համար պետական աջակցության ծրագիր 

- - - - - - - - - - - - 

13 «Հացահատիկային, հատիկաընդեղենային և կերային 
մշակաբույսերի սերմնաբուծության զարգացմանն 
աջակցության» ծրագիր 

- - - - - - - - - - - - 

ՀՀ Ծրագրի անվանում 
2019թ․ 

Հայտատուների քանակ Հաստատված հայտերի 
քանակ 

Աջակցություն 
ստացողների քանակ 

Տրամադրված աջակցության 
ծավալը (ՀՀ դրամ) 
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1 «Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի 
տոկոսադրույքների սուբսիդավորման» ծրագիր - - - 8841 8841 2294040000 

2 «ՀՀ-ում 2019-2024 թվականների տավարաբուծության 
զարգացման» ծրագիր 6 - 3 6 3 6 3 29820970 

3 «Փոքր և միջին «խելացի» անասնաշենքների կառուցման կամ 
վերակառուցման և դրանց տեխնոլոգիական ապահովման 
պետական աջակցության» ծրագիր 

194 - - 194 - - 24 - - 14500000 

4 «Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման 
համաֆինանսավորման» ծրագիր 26 - - 26 - - 26 - - 54760999 - - 

5 «ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում կարկտապաշտպան 
ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի 
տոկոսավճարների սուբսիդավորման» ծրագիր 

1 - - 1 - - 1 - - 9193800 - - 

6 «ՀՀ-ում խաղողի, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով 
մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների և 
հատապտղանոցների հիմնման համար պետական 
աջակցության» ծրագիր 

12 - 5 12 - 5 12 - 5 53684880 

7 «Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) 
նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող 
վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման» ծրագիր 

1 90 1 90 702000 460313788.4 



64 

8 «ՀՀ-ում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական 
վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության» 
ծրագիր 

- - - 217 217 146.4 

9 «ՀՀ-ում ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների 
ֆինանսական վարձակալության՝ լիզինգի պետական 
աջակցության» ծրագիր 

2 98 2 98 128670 48614992 

10 ՀՀ-ում 2019-2023 թվականների ոչխարաբուծության և 
այծաբուծության զարգացման պետական աջակցության 
ծրագիր 

1 - - 1 - - 1 - - - - - 

11 Փոքր և միջին ջերմատնային տնտեսությունների ներդրման 
պետական աջակցության ծրագիր 1 - - 1 - - 1 - - - - - 

12 Գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական 
համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացման 
համար պետական աջակցության ծրագիր 

- - - - - - - - - - - - 

13 «Հացահատիկային, հատիկաընդեղենային և կերային 
մշակաբույսերի սերմնաբուծության զարգացմանն 
աջակցության» ծրագիր 

- - - - - - - - - - - - 

Հ
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1 «Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի 
տոկոսադրույքների սուբսիդավորման» ծրագիր 35000 14837 14837 1337997000 

2 «ՀՀ-ում 2019-2024 թվականների տավարաբուծության 
զարգացման» ծրագիր 1 2 1 2 1 2 

980822 
3 «Փոքր և միջին «խելացի» անասնաշենքների կառուցման 

կամ վերակառուցման և դրանց տեխնոլոգիական 
ապահովման պետական աջակցության» ծրագիր 

75 - - 12 - - 12 - - 72250000 
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4 «Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման 
համաֆինանսավորման» ծրագիր 5 - - 5 - - 5 - - 

1601208
4 - - 

5 «ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում կարկտապաշտպան 
ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի 
տոկոսավճարների սուբսիդավորման» ծրագիր 

- - 1 - - 1 1 - - - - 551076 

6 «ՀՀ-ում խաղողի, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով 
մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների և 
հատապտղանոցների հիմնման համար պետական 
աջակցության» ծրագիր 

11 - - 11 - - 11 - - 
340275

90 - - 

7 «Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) 
նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող 
վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման» ծրագիր 

8 8 269270029.
1 

8 «ՀՀ-ում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական 
վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության» 
ծրագիր 

- - - 123 123 72740000 

9 «ՀՀ-ում ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների 
ֆինանսական վարձակալության՝ լիզինգի պետական 
աջակցության» ծրագիր 

15 23 15 23 
58838.

3 70317297.7 

10 ՀՀ-ում 2019-2023 թվականների ոչխարաբուծության և 
այծաբուծության զարգացման պետական աջակցության 
ծրագիր 

1 0 1 1 - 1 1 - 1 4882349 

11 Փոքր և միջին ջերմատնային տնտեսությունների ներդրման 
պետական աջակցության ծրագիր 

12 Գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական 
համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի 
իրականացման համար պետական աջակցության ծրագիր 

- - - 1560 1560 69600000 

13 «Հացահատիկային, հատիկաընդեղենային և կերային 
մշակաբույսերի սերմնաբուծության զարգացմանն 
աջակցության» ծրագիր 

- - - - - - - - - - - - 

Տվյալները՝ ամփոփված են մայիսի 31-ի դրությամբ: 

Տվյալները՝ ամփոփված են հունիսի 30-ի դրությամբ: 
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_______________________               ______________________________________ 

«ԼՈՒՅՍ հիմնադրամ» գրառմամբ հրապարակված նյութը պաշտպանված է  ՀՀ օրենսդրությամբ և միջազգային համաձայնագրերով։ Հրապարակված 
նյութի բոլոր իրավունքների բացառիկ իրավատերը «ԼՈՒՅՍ» հիմնադրամն է։ 

Նյութի ամբողջական կամ դրանից քաղվածքների վերարտադրումը թույլատրվում է իրականացնել միայն «ԼՈՒՅՍ հիմնադրամ» գրառման և 
համապատասխան ակտիվ հղման տեղադրման պայմանով՝ պահպանելով «ԼՈՒՅՍ» հիմնադրամին պատկանող նյութերի օգտագործման կարգը։ 
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