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Ամփոփում 
 

Հետազոտությունը նվիրված է Հայաստանի տնտեսության կարևորագույն ոլորտներից մեկի՝ 

գյուղատնտեսության ֆինանսավորման և գյուղատնտեսական ապրանքների խթանման 

հիմնահարցերի վերլուծությանը և համապատասխան լուծումների ներկայացմանը: 

Նպաստելով երկրի Համախառն ներքին արդյունքի ավելի քան 20%-ին, ապահովելով այս 

ոլորտում զբաղվածների շուրջ 40%-ի ընդգրկվածությունը և ունենալով արտահանման մեջ 

գյուղատնտեսական և դրանց վերամշակման արդյունքում ստացվող ապրանքների ավելի 

քան 20% կշիռ,  գյուղատնտեսությունը կարևոր դերակատարում ունի Հայաստանի 

տնտեսության զարգացման գործում: Պատկերն ամբողջանում է նշվածին ավելացնելով նաև 

գյուղատնտեսության կարևորությունը երկրի պարենային անվտանգության ապահովման 

տեսանկյունից: Չնայած այս կարևորագույն դերի այս ոլորտի առջև ծառացած մի շարք 

խնդիրների լուծման ուղղությամբ երկրում բացակայում է համակարգված և հետևողական 

քաղաքականության իրականացումը՝ ուղղված ոլորտի երկարաժամկետ և կայուն 

զարգացման ապահովմանը: Նշվածը վերաբերում է ոլորտի խնդիրների հիմքում ընկած 

թերևս կարևորագույն հարցի՝ գյուղատնտեսության ֆինանսավորմանը: Ընդ որում, 

գյուղատնտսության ֆինանսավորումը վերաբերում է ոչ միայն պետական 

սուբսիդավորմանը և պետական մասնակցությամբ տարբեր ֆինանսավորման և 

վարկավորման ծրագրերի իրականացմանը, որքան մասնավոր կապիտալի ընդգրկմանը 

այս գործում: Հասկանալի է, որ որոլտի ֆինանսավորման պահանջակը այնպիսի 

ծավալների է հասնում, որ պետական միջոցները, իրենց սահմանափակ ծավալներով, չեն 

կարող ապահովել բավարար մակարդակ: Այս առումով, խիստ կարևոր է դառնում այնպիսի 

մեխանիզմների ստեղծումը, որը կապահովի մասնավոր կապիտալի առավել ակտիվ 

ներգրավվածությունը գյուղատնտեսության ֆինանսավորման գործում: Վերջինս կարևոր է 

ոչ միայն պահանջարկին համարժեք ֆինանսավորման ծավալների ապահովման 

տեսանկյունից, այլև՝ ֆինանսավորման պրոցեսի անընդհատության ապահոման 

տեսանկյունից, ինչը չի կարող ապահովել պետական ֆինանսավորումը: Մյուս կարևոր 

հիմնահարցը արտահանման ոլորտում գյուղատնտեսության պոտենցիալի լիարզեք 

օգտագործումն է՝ նպաստելով ինչպես գյուղատնտեսության, այնպես էլ՝ երկրի, ընդհանուր 

առմամբ, զարգացմանը: Այստեղ նույնպես կան բազմաթիվ ապրանքներ, որոնց մասով 

երկիրն ունի հարաբերական առավելություններ և այդ առավելությունների լիարժեք 

օգտագործումը որակապես նոր մակարդակի վրա կարող է բերել ոլորտի 

զարգացվածությունը՝ էապես նպաստելով նաև գյուղատնտեսությունում ընդգրկված 

զբաղվածների զգալի մասի եկամուտների բարձրացմանը և աղքատության 

հաղթահարմանը: Այստեղ նույնպես, հատկապես արտահանման պոտենցիալ ունեցող 

արտադրությունները պետք է օգտվեն ֆինանսավորման լայն հնարավորություններից, 

ինչպես նպատակադրված պետական միջոցներով, այնպես էլ՝ մասնավոր կապիտալի 

կողմից:  

 

Հետազոտության շրջանակներում ներկայացվելու է գյուղատնտեսության դերը Հայաստանի 

տնտեսության մեջ, վերլուծվելու է գյուղատնտեսության ֆինանսավորման ներկայիս 

մեխանիզմները, ոլորտի զարգացմանը և արտադրանքի արտահանման խթանմանն 

ուղղված պետական քաղաքականությունը, առկա միջազգային փորձը և դրա արդյունքում  

ներկայացվելու են գյուղատնտեսության ֆինանսավորման և արտահանման խթանման նոր 

առաջարկություններ: 



 
 

Հետազոտության համառոտագիր 
Գյուղատնտեսության արտադրողականությունը և 

ստեղծված արդյունքը մեծապես պայմանավորում է 

սննդամթերքի գները և դրանով իսկ ազդում 

բնակչության կենսամակարդակի վրա: Այն նաև 

մուլտիպլիկատիվ ազդեցություն է ունենում 

տնտեսության մյուս հատվածների վրա՝ 

հատկապես նրանց, որոնք ընդգրկված են 

սննդամթերքի վերամշակման և արտահանման 

ոլորտներում: Ոլորտի կարևորությունը մեծապես 

պայմանավորված է ինչպես երկրի պարենային 

անվտանգության ապահովման համատեքստում, 

այնպես էլ՝ Համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) 

ձևավորման մեջ մասնակցության, 

գյուղատնտեսության մեջ ընդգրկված բնակչության 

զբաղվածության ապահովման և նրանց համար 

պատշաճ եկամտի ապահովման տեսանկյունից: 

Հայաստանի համար գյուղատնտեսության 

կարևորությունը պայմանավորված է հիշյալ բոլոր 

հատկանիշներով:  
 

Գյուղատնտեսությունը զգալի մասնաբաժին ունի 

Հայաստանի ՀՆԱ-ի մեջ և, ըստ այդմ, կարող է 

էապես նպաստել տնտեսական հետագա աճին: 

Չնայած, որ գյուղատնտեսության մասնաբաժինը 

ՀՆԱ-ի մեջ նվազել է 2000թ.-ից ի վեր սակայն, 

այնուամենայնիվ, այն կազմում է ավելի քան 20%: 

Միևնույն ժամանակ, այդ նույն 2000-2013թթ. 

ժամանակահատվածում՝ բացարձակ մեծությամբ, 

գյուղատնտեսական արտադրանքը, ընդհանուր 

առմամբ, կայուն աճ է արձանագրել, 

բացառությամբ՝ 2009թ. ֆինանսական ճգնաժամով 

պայմանավորված զգալի անկման: Աճը տվյալ 

ժամանակաշրջանում՝ տնտեսության աճի հետ 

մեկտեղ նպաստեց մեծապես ոչ քաղաքային 

բնակչության եկամուտների աճին և աղքատության 

մակարդակի նվազմանը1:  Ընդ որում, 

ֆինանսական ճգնաժամից հետո համախառն 

արտադրանքի աճն արձանագրվել է նոր՝ 

բավականին մեծ տեմպերով՝ 2013թ. աճելով 

                                                           
1
 Գյուղատնտեսության դերը աղքատության հաղթահարման 

գործում առաձնակի կարևոր է բոլոր երկրներում՝ անկախ 

դրանց տեսակից: Ինչպես ցույց են տալիս հաշվարկները 

գյուղատնտեսությունից առաջացած ՀՆԱ-ի աճն առնվազն 

կրկնակի արդյունավետ է աղքատության հաղթահարման 

գործում, քան գյուղատնտեսությունից դուրս ՀՆԱ-ի աճը 

(Աղբյուրը՝ World Development Report 2008, Agriculture for 

Development, The World Bank):  

նախորդ տարվա նկատմամբ ավելի քան 9%-ով և 

կազմելով 918,6 մլրդ. ՀՀ դրամ:  
 

Ինչ վերաբերում է գյուղատնտեսությունում 

զբաղվածների թվաքանակին, ապա այստեղ 

նույնպես գործ ունենք բավականին մեծ ցացանիշի 

հետ: Մասնավորապես, 2012թ. 

գյուղատնտեսության մեջ զբաղվածների 

տեսակարար կշիռը կազմել է երկրում 

զբաղվածների 37,3%: Այս ցուցանիշը 2003թ.-ից ի 

վեր որոշակի անկում է ապրել, պայմանավորված 

զբաղվածների թվաքանակի անկմամբ: Ըստ այդմ, 

մեր երկրում զբաղվածների շուրջ 40%-ի 

եկամուտների ձևավորման աղբյուր է 

հանդիսանում գյուղատնտեսությունը, որի 

զարգացման տեմպերից ուղղակիորեն կախված է 

նաև այս ոլորտում ընդգրկված անձանց 

կենսամակարդակի աճը: 
 

Գյուղատնտեսության դերը կարևորվում է նաև 

որպես արտահանման ոլորտում մեծ 

դերակատարություն և զարգացման հեռանկար 

ունեցող ճյուղի: Ընդհանուր առմամբ, 

գյուղատնտեսական ապրանքները և դրանց 

վերամշակումից ստացվող արտադրանքը կազմում 

է համախառն արտահանման շուրջ 21%, որի մեջ 

հիմնական մասը բաժին է ընկնում ոգելից և ոչ 

ոգելից խմիչքներին:  
 

Ակնհայտ է, որ գյուղատնտեսությունը մեր երկրում 

հանդիսանում է տնտեսության զարգացման, 

զբաղվածության ապահովման և բնակչության 

ընդհանուր կենսամակարդակը պայմանավորող 

կարևորագույն ոլորտներից մեկը: 

Գյուղատնտեսության զարգացումը իր անմիջական 

ազդեցությունն է ունենում, ոչ միայն սննամթերքի 

արտադրության, այլև՝ այս ոլորտում ընդգրկված 

անձանց կայուն զբաղվածության և նրանց 

պատշաճ եկամուտների ապահովման և 

աղքատության մակարդակի նվազեցման գործում:  
 

Չնայած արձանագրած չափավոր աճին 

գյուղատնտեսությունը դեռևս հանդիսանում է 

Հայաստանի տնտեսության առավել խոցելի 

ոլորտներից մեկը, որը կարիք ունի հետևողական 

պետական քաղաքականության: Ոլորտի մեկ այլ 

կարևոր բնութագրական կողմն այն է, որ 

գյուղատնտեսությունը ներկայացված է 



 
 

հիմնականում փոքր գյուղացիական 

տնտեսություններով, որոնք խոցելի են ոչ միայն 

շուկայից եկող տնտեսական շոկերից ինչպիսիք են, 

մասնավորապես, ապրանքի գինը, պահանջարկը, 

այլև՝ բնակլիմայական պայմաններից և, 

մեծամասամբ, նաև՝ պատշաճ պետական 

ֆինանսավորման և նպատակադրված 

սուբսիդավորման սխեմաների բացակայությունից, 

մատչելի վարկային միջոցների 

անհասանելիությունից:  
 

Կայուն պահանջարկի բացակայությամբ և գների 

տատանողականությամբ պայմանավորված 

շուկայական ռիսկերից զատ գյուղացիական 

տնտեսությունները կրում են նաև բնակլիմայական 

անբարենպաստ պայմաններով պայմանավորված 

զգալի ռիսկեր, որոնց կառավարման և զսպման 

համար ամբողջ աշխարհում մեծ է պետության՝ 

որպես ռիսկերի կառավարման համապատասխան 

մեխանիզմներ ձևավորող և ներդնող կառույցի 

դերը: Հասկանալի է, որ փոքր գյուղացիական 

տնտեսությունների պարագայում վերոհիշյալ 

ռիսկերին դիմագրավելը կենսական 

նշանակություն է ձեռք բերում, քանի որ այդ 

ռիսկերը կարող են կործանարար լինել 

տնտեսությունների մեծ մասի համար: Շատ 

գյուղացիական տնտեսություններ այնքան փոքր 

են, որ չեն կարող սեփական միջոցներով նպաստել 

կամ խթանել իրենց զարգացմանը՝ հիմնվելով 

ներկայումս առաջարկվող ֆինանսավորման 

սխեմաների վրա և հաշվի առնելով շուկայական 

բավականին բարձր ռիսկերը արտահայտված 

գների և պահանջարկի տատանողականությամբ:  
 

Գյուղատնտեսության զարգացումը շարժիչ ուժի 

դեր է կատարում նաև սննդի վերամշակման 

ձեռնարկությունների արդյունավետ 

գործունեության համար, որոնցից շատերն ունեն 

արտահանմանն ուղղված ռազմավարություն: 

Հասկանալի է նաև, որ երբ խոսում ենք 

գյուղատնտեսության, սննդամթերք վերամշակող, 

ինչպես նաև գյուղատնտեսական արտադրանքի 

արտահանմամբ զբաղվող ձեռնարկությունների 

մասին, ապա կապն այստեղ միակողմանի չէ, այլ՝ 

փոխադարձ: Գյուղատնտեսության մեջ 

անմիջականորեն ընդգրկված գյուղացիական 

տնտեսությունների զարգացումը մեծապես 

պայմանավորված է նաև վերամշակող և 

արտահանմամբ զբաղվող ձեռնարկությունների 

կայուն գործունեությունից և դրանց զարգացումից:  

Այլ կերպ ասած, գյուղատնտեսության զարգացման 

համար բավարար չէ ուշադրությունը սևեռել 

բացառապես գործող գյուղացիական 

տնտեսությունների աջակցման վրա: Անհրաժեշտ է 

ապահովել առավել կոմպլեքս մոտեցում՝ 

դիտարկելով և համապատասխան մոտեցում 

ցուցաբերելով նաև գյուղատնտեսական 

արտադրանքի պահանջարկ ներկայացնող ուժերի 

նկատմամբ: Ոլորտի զարգացման միայն այն 

ռազմավարությունը, որը հաշվի է առնում 

ներազդող բոլոր բարևորագույն էլեմենտները 

կարող է ունենալ կենսագործման հաջողություն և 

արդյունավետություն: 
 

Բացահայտված խնդիրները 

Հետազոտության արդյունքում բացահայտվել են 

գյուղատնտեսության ֆինանսավորման և 

արտահանման հետ կապված հետևյալ խնդիրները.  

 Պետական ֆինանսավորման շրջանակներում 

գյուղատնտեսությանն ուղղված միջոցները 

հիմնականում ծառայում են այնպիսի 

խնդիրների լուծմանը, ինչպիսիք են, 

մասնավորապես, բույսերի պաշտպանություն, 

կենդանիների պատվաստում, հողատեսքերի 

պահպանություն և այլն, որոնք, ըստ էության, 

ավելի շատ իրավիճակի պահպանման 

խնդիրներ են լուծում և ոչ թե զարգացման՝ 

ուղղված բազմաթիվ նոր ծրագրերի 

իրականացմանը, որոնք երկարաժամկետ 

ազդեցություն կունենան գյուղատնտեսության 

զարգացման համար:  

 Պետական ռեսուրսների սղության, ոչ կայուն և 

նպատակային ֆինանսավորման արդյունքում 

դժվար է դառնում խոսել գյուղատնտեսության 

զարգացմանը նպաստող ֆինանսավորման 

հստակ և նպատակաուղղված 

քաղաքականության մասին:  

 Գյուղատնտեսության ֆինանսավորումը 

Հայաստանում հիմնականում կատարվում է 

բանկային համակարգի միջոցով: Ընդ որում, 

առևտրային բանկերի կողմից 

գյուղատնտեսության վարկավորումն 

իրականացվում է ավելի շատ արտարժույթով, 

քան ՀՀ դրամով, այսպիսով, լրացուցիչ 



 
 

արտարժութային ռիսկերի ենթարկելով 

վարկառուներին:  

 Պետության կողմից մշակված ռազմավարական 

նշանակության մի շարք փաստաթղթեր, 

գյուղատնտեսության ֆինանսավորման մասով, 

պարունակում են ընդհանրական դրույթներ, 

որոնք հիմնականում արտահայտում են այն 

բոլոր մոտեցումները, որոնք նախկինում 

նույնպես այս կամ այն չափով կիրառվել են: 

Ասվածը վերաբերում է սուբսիդավորմանը, 

պետական միջոցներից վարկավորմանը, 

երաշխիքների տրամադրմանը: Վարկավորման 

մասով չեն մանրամասնեցվում կոնկրետ քայլեր 

միջոցառումների մակարդակով:  

 Պետական քաղաքականությունը չի ներառում 

ֆինանսավորման նոր սխեմաների ներդրման, 

ֆինանսավորման մոդելի, գյուղատնտեսության 

ֆինանսավորման ոլորտ մասնավոր 

կապիտալի ուղղորդման, ինչպես նաև 

ապահովագրական համակարգի մոդելի 

վերաբերյալ դրույթներ: 

 Չնայած գյուղատնտեսության ոլորտում 

ապահովագրական համակարգի 

գործունեության կարևորության հիշատակման, 

պետական ռազմավարությունը չի 

մանրամասնում ձեռնարկվելիք 

միջոցառումները համակարգի աստիճանական 

ներդրման համար: 

 Գյուղատնտեսական ապրանքների 

արտահատման մասով բացակայում է 

պետական հետևողական 

քաղաքականությունը՝ ուղղված 

արտահանմամբ զբաղվող ձեռնարկությունների 

քանակի ընդլայնմանը, աջակցմանը 

օտարերկրյա իրացման շուկաների 

բացահատման և արտահանման 

կազմակերպման գործում:  

 Լիարժեքորեն չեն իրականացվում այն 

մրցակցային առավելությունները, որ 

Հայաստանն ունի գյուղատնտեսական 

ապրանքների արտադրության և 

արտահանման գծով: 

 Առանձնահատուկ մոտեցում չի ցուցաբերվում 

գյուղատնտեսական ապրանքների 

արտահանման կազմակերպման գործընթացի 

նկատմամբ, որը թույլ կտար արագ և առանց 

լրացուցիչ տրանզակցիոն ծախսերի 

կազմակերպել արտահանումը:  
 

Առաջարկություններ 

Ամփոփելով վերլուծության արդյունքները և հաշվի 

առնելով միջազգային փորձն ու Հայաստանի 

առանձնահատկությունները ներկայացվել են 

գյուղատնտեսության ֆինանսավորման և 

գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանման 

խթանման հետևյալ առաջարկությունները. 
 

Ֆինանսավորման մասով. 

1. Ապահովել պետական և միջազգային 

կազմակերպություններից ու հիմնադրամներից 

ստացվող սահմանափակ միջոցների 

թիրախավորված և արդյունավետ 

օգտագործումը՝ կողմնորոշված զարգացում 

ապահովող և համակարգային երկարաժամկետ 

ծրագրերի իրականացմանը: Մասնավորապես, 

պետք է կարևորվեն տարբեր պրոյեկտները՝ 

ուղղված գյուղատնտեսական արտադրանքի 

արտադրմանը, վերամշակմանը կամ 

արտահանմանը, վարկերը, որոնք կուղղվեն 

երկարաժամկետ օգտագործման գույքի՝ 

գյուղատնտեսական տեխնիկայի, 

հողատարածքների, անասնագլխի 

ձեռքբերմանը՝ ապահովելով եկամուտներ 

երկարաժամկետ ժամանակահատվածի համար 

և մեծացնելով էապես 

արտադրողականությունը: 

2. Ձեռնարկել ակտիվ պետական 

քաղաքականություն ուղղված դեպի 

գյուղատնտեսության ֆինանսավորման ոլորտ 

մասնավոր կապիտալի համար բարենպաստ 

պայմանների ստեղծմանը: Անհրաժեշտ է 

ստեղծել նախադրյալներ, որոնք մասնավոր 

կապիտալը՝ ֆինանսական շուկայի և 

շուկայական մեխանիզմների միջոցով, 

կուղղորդեն դեպի գյուղատնտեսության 

ֆինանսավորումը՝ ապահովելով 

վարկավորման ծավալների աճ, որն 

անհրաժեշտ է ոլորտի զարգացման համար և, 

միաժամանակ, կձևավորեն երկուստեք 

շահավետ պայմաններ՝ թե՛ ֆինանսական 

կազմակերպությունների և թե՛ գյուղացիական 

տնտեսությունների համար: 

3. Մշակել և հետևողականորեն իրականացնել 

գյուղատնտեսությանը հատկանշական 



 
 

ռիսկերի զսպման և դրանց պատշաճ 

կառավարման միջոցառումներ՝ նպաստելով 

ֆինանսական միջոցների հոսքին դեպի այս 

ոլորտ և խթանելով տոկոսադրույքների, 

գրավադրման պայմանների, վարկավորման 

արժույթի և վարկերի ժամկետայնության հետ 

կապված խնդիրների լուծմանը:  

4. Միջոցներ ձեռնարկել գյուղատնտեսության 

վարկավորմամբ զբաղվող նոր 

մասնագիտացված ֆինանսական կառույցների 

ձևավորման և դրանց գործունեության համար 

բարենպաստ պայմանների ստեղծման 

ուղղությամբ: Որպես օրինակ կարող են 

ծառայել Գյուղատնտեսական բանկերը, 

Միկրոֆինանսավորման ոլորտում 

մասնագիտացված կազմակերպությունները 

(Microfinance institutions, MFIs), Վարկային 

միությունները, Անդամակցության վրա 

հիմնված ֆինանսական 

կազմակերպությունները:  

5. Ապահովել մասնագիտացված կառույցների 

կողմից վարկավորման ծառայությունների հետ 

մեկտեղ ավանդային ծառայությունների ակտիվ 

օգտագործումը, որը թույլ կտա մի կողմից 

հավաքագրել վարկավորման համար 

անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսները, մյուս 

կողմից՝ նաև լրացուցիչ եկամտի աղբյուր 

կհանդիսանա այն գյուղացիական 

տնտեսությունների համար, որոնք ունեն 

ժամանակավորապես ազատ դրամական 

միջոցներ և ավանդադրելով տարբեր 

ժամկետայնությամբ կստանան դրանց դիմաց 

տոկոսներ: 

6. Ապահովել հարկային, մաքսային և այլ 

արտոնություններ, որոնք տնտեսապես 

շահավետ կդարձնեն երկուստեք 

երկարաժամկետ համագործակցությունը 

գյուղատնտեսական արտադրանք 

արտադրողների և այն վերամշակող ու 

արտահանող ձեռնարկությունների միջև՝ 

կապված վերջիններիս կողմից 

փոխառությունների տրամադրման, 

հետվճարումների տարկետման, ինչպես նաև  

գնի և ծավալների շուրջ հստակ 

պայմանավորվածության ձեռքբերան հետ՝ 

նվազեցնելով գնային և իրացման ռիսկերը:  

7. Նպաստել լիզինգի զարգացմանը, որը 

հնարավորություն կընձեռի գյուղացիական 

տնտեսություններին ձեռքբերել 

գյուղատնտեսական տեխնիկա 

իրականացնելով պարբերական վճարումներ 

երկարաժամկետ ժամանակահատվածում:  

Աջակցել գյուղացիական տնտեսություններին 

այս ծառայություններից օգտվելու համար՝ 

տոկոսադրույքների սուբսիդավորման և այլ 

միջոցներով:  

8. Գյուղացիական տնտեսությունների 

պարագայում, որոնց եկամտի աղբյուրը ՀՀ 

դրամով է բացառել կամ սահմանափակել 

արտարժույթով վարկերի տրամադրումը՝ զերծ 

պահելով տնտեսություններին 

արտարժութային ռիսկից:   

9. Նախադրյալներ ստեղծել արժեթղթերի շուկայի 

միջոցով՝ արժեթղթերի թողարկմամբ դեպի 

գյուղատնտեսություն ֆինանսական միջոցների 

ներգրավման համար, որն ունի մի շարք 

առավելություններ, այն է՝ գրավային 

պահանջների բացակայությունը, 

երկարաժամկետ միջոցների ներգրավման 

հնարավորությունը, տոկոսադրույքների ավելի 

ցածր մակարդակը: Թողարկվող արժեթղթերի 

ներդրումային գրավչության բարձրացման 

համար կիրառել պետական երաշխիքների 

տրամադրումը, որը լրացուցիչ ապահովության 

միջոց կհանդիսանա ներդրողների համար և 

կբարձրացնի թողարկվող արժեթղթերի 

իրացվելիությունը:  

10. Ապահովել պետական երաշխիքների 

օգտագործումը՝ ֆինանսական 

կազմակերպությունների միջոցները 

գյուղատնտեսության ոլորտ ուղղորդելու 

համար, ինչպես նաև ապրանքներ 

արտադրողների, վերամշակող և արտահանող 

կազմակերպությունների միջև կայուն և 

երկարաժամկետ հարաբերություններ 

հաստատելու համար:  

11. Միջոցներ ձեռնարկել գյուղատնտեսության 

ոլորտում ապահովագրական համակարգի 

ներդրման ուղղությամբ, որը կխթանի 

վարկավորման ծավալների ավելացմանը և 

վարկավորման պայմանների՝ տոկոսադրույքի, 

ժամկետի, ապահովածության բարելավմանը: 

Պետական աջակցությունը համակարգի 



 
 

ներդրման և գործունեության ապահովման 

համար, մասնավորապես, պետք է ներառի 

հետևյալը. 

 Համապատասխան իրավական դաշտի 

ձևավորումը, որը կնպաստի 

գյուղատնտեսական ապահովագրական 

պրոդուկտների մշակումը և ներդրումը, 

 Տեխնիկական աջակցությունը, 

մասնավորապես, ինդեքսային 

պրոդուկտների (եղանակային, 

տարածքային բերքատվության և գնային 

ինդեքսներով (Index-based insurance) 

պայմանավորված) մշակման և 

թեստավորման գործում, 

 Աջակցությունը տվյալների բազաների 

ստեղծման  և պարբերական թարմացման 

գործում՝ ռիսկերի լավագույնս 

կառավարման համար, 

 Գյուղացիական տնտեսություններին 

ապահովագրական պրոդուկտների, դրանց 

առանձնահատկությունների և 

առավելությունների լուսաբանումը:   
 

Արտահանման մասով. 

1. Ապահովել հարկային և մաքսային 

արտոնությունների տրամադրումը 

արտահանմամբ զբաղվող տնտեսվարող 

սուբյեկտներին, ինչպես նաև մրցակցային 

առավելություններ ունեցող տեղական 

արտադրությունների պաշտպանությունը 

մաքսատուրքերի միջոցով: 

2. Ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերել 

գյուղատնտեսական ապրանքների 

արտահանմամբ զբաղվող ձեռնարկությունների 

ստեղծման և դրանց զարգացման գործում: 

Բարենպաստ պայմաններ ստեղծել նման 

բիզնեսով զբաղվելու և այս ոլորտում գործող 

կազմակերպությունների քանակի ավելացման 

և ազատ մրցակցության համար: Պետական 

աջակությունն այս ուղղությամբ, ի լրումն 

հարկային և մաքսային արտոնություններից և 

վարչարարության կրճատումից, պետք է 

ներառի, մասնավորապես. 

 Աջակությունը արտահանման 

ձեռնարկությունների հիմնման գործում, 

այդ թվում՝ նպատակային ֆինանսավորում, 

մասնակցություն հիմնադրվող 

ձեռնարկության կապիտալում,  

 Աջակցություն օտարերկրյա իրացման 

շուկաների բացահայտման և ապրանքների 

արտահանման կազմակերպման գործում և 

այլն:  

3. Ապահովել պատշաճ հսկողություն 

արտահանմամբ զբաղվող ձեռնարկությունների 

նկատմամբ՝ չարաշահումներից խուսափեու 

համար: Նշվածը հատկապես արդիական է 

մոնոպոլ դիրքեր ունեցող ընկերությունների 

դեպքում, որոնք գերշահույթ հետապնդելով 

կարող են նպաստել գյուղատնտեսական 

ապրանքների արտադրության ծավալների 

կրճատմանը՝ ապրանքների ձեռքբերման գների 

նվազեցման շնորհիվ:  

4. Արտահանման խթանման գործուն քայլերի 

ձեռնարկման շնորհիվ լիարժեքորեն օգտվել 

ինչպես Մաքսային միության, այնպես էլ՝ ԱՀԿ-

ի Ազգերի առավել բարենպաստ ռեժիմի 

ընձեռած հնարավորություններից: 

5. Առանձնակի ուշադրություն դարձնել այն 

ապրանքատեսակներին, որոնց գծով 

Հայաստանն ունի մրցակցային 

առավելություններ: Ընդ որում, արտահանման 

խթանման պետական աջակցության 

ռազմավարությունը պետք է իրականացվի ոչ 

միայն գյուղատնտեսական արտադրանքների 

գծով, այլև՝ դրանց վերամշակումից ստացվող 

ապրանքատեսակների մասով: 

6. Միջոցներ ձեռնարկել գյուղատնտեսական 

ապրանքների իրացման շուկաների 

դիվերսիֆիկացման համար՝ ապահովելու 

պահանջարկի կայունություն և անընդհատ աճ՝ 

անկախ միջազգային տարբեր շուկաներում 

պահանջարկի և գների տատանումներից:  

7. Միջոցներ ձեռնարկել արտահանման պրոցեսի 

հետ կապված տրանզակցիոն ծախսերի 

նվազեցման և գործընթացի արագացման 

ուղղությամբ՝ ապահովելով անընդհատ 

հսկողություն այս ուղղությամբ:  


