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Հակիրճ վերլուծություն վերջին 3 տարիների ընթացքում ՀՀ ԳՆ
գործունեության և գյուղատնտեսության բնագավառում իրականացվող

քաղաքականության վերաբերյալ

Վերջին տարիներին հանրապետության գյուղատնտեսությունը, հետևաբար և
պարենամթերքի ու հումքի վերամշակման ոլորտը դրսևորում են կայուն զարգացման
միտում:

Ներկայումս հանրապետության տնտեսության կարևորագույն ոլորտներից
մեկն ագրոպարենային ոլորտն է, որը ներառում է ճյուղի համախառն արտադրանքի
շուրջ 97%-ն ապահովող ավելի քան 340 հազար գյուղացիական տնտեսություններ,
ինչպես նաև առևտրային կազմակերպություններ, սպասարկման, իրացման ու
վերամշակող մասնավոր ընկերություններ: Միայն 2011-2015 թթ. ագրոպարենային
ոլորտն ապահովել է երկրի ՀՆԱ-ի միջինը 23%-ը, այդ թվում 17.4%-ը՝ գյուղա-
տնտեսությունը:

Ոլորտն ունի առանձնահատուկ կարևոր նշանակություն գյուղական բնակ-
չության եկամուտների ձևավորման, գյուղատնտեսական հումքով, մթերքով և դրանց
վերամշակումից ստացվող պարենամթերքով երկրի բնակչության ապահովման ու
այդ մթերքների անվտանգության, ինչպես նաև գյուղի ամրապնդման և զարգացման
առումով:

Ագրարային ոլորտն ունի բացառիկ կարևոր նշանակություն նաև  երկրի
պարենային անվտանգության և արտաքին ապրանքաշրջանառության հաշվեկշռի
ձևավորման գործում: Այժմ, էներգետիկ արժեքով գնահատված,  առաջնահերթ
անհրաժեշտ պարենամթերքների ինքնաբավության մակարդակը գերազանցում է
60%: Գյուղատնտեսական ծագման ապրանքատեսակների տեսակարար կշիռը
արտահանված արտադրանքի արժեքի մեջ ավելի քան 20 % է:

Չնայած 2010-2015թթ. ՀՀ գյուղատնտսության ոլորտում գրանցվել են լուրջ
տեղաշարժեր. ճյուղի համախառն արտադրանքը  636.7 մլն. դրամից աճել է 1030.1
մլրդ. դրամի (606.25 մլրդ՝ բուսաբուծություն, 395.98՝ անասնաբուծություն), այդու-
հանդերձ ճյուղը շարունակում է մնալ խոցելի: Տնտեսվարման ներկայիս պայման-
ներում կարևոր հանգամանք է դառնում գյուղատնտեսության արտադրական և
սպասարկող ենթակառուցվածքների արդիականացումը, ինչպես նաև գյուղատնտե-
սական կոոպերացիայի զարգացումը (ներկայումս գործում են շուրջ 270 կոոպերա-
տիվներ):

Վերջին 5 տարիների ընթացքում կառավարությունը գյուղատնտեսության
նախարարության գործուն միջամտությամբ իրականացրել է բազմաբնույթ ծրագրեր՝
ուղղված տոհմային անասնաբուծության զարգացմանը, գյուղատնտեսական
կենդանիների հակաանասնահամաճարակային միջոցառումներին, սերմնարտա-
դրությանն ու սերմնաապահովմանը, վնասատուների դեմ պայքարի, ինչպես նաև
ոռոգման համակարգերի ու ճյուղերի մելիորատիվ համակարգի բարելավմանը,
ենթակառուցվածքների զարգացմանը և այլ ոլորտների կատարելագործմանը:
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Գյուղատնտեսության նախարարության վերջին տարիների կարևոր ձեռքբերում-
ներից է նաև պետության և տնտեսվարող սուբյեկտների փոխհարաբերությունների և
համագործակցության տարբեր ուղղվածությունների զարգացման բնականոն
գործընթացը: Այս ոլորտում կարևորագույն գործընթաց է նաև վերջին 3 տարիներին
ոլորտային միությունների ստեղծման ուղղությամբ տարվող ինտենսիվ
քաղաքականությունը (կաթնամթերքի, մսի և մսամթերքի, պահածոյացման և այլն),

ինչը նպատակ ունի ենթաճյուղերում առկա խնդիրների վերհանման, դրանց
օպերատիվ լուծման, ինչպես նաև միտված է ոլորտի մանր ու միջին
տնտեսությունների ու կառավարության միջև արդյունավետ փոխհարաբերու-
թյուններ ձևավորելուն:

Գյուղացիական տնտեսությունների և վերամշակող կազմակերպությունների միջև
փոխհարաբերությունների կարգավորման գործում կարևոր ուղղություն է նաև
պայմանագրային հարաբերությունների ձևավորման գործընթացը, որը կարևոր
նախապայման է պտղի, խաղողի և բանջարեղենի ու կաթի արտադրությունների
ծավալների ավելացման համար:

Ձեռքբերումներն ակնհայտ են, սակայն ոլորտում դեռևս շատ խնդիրներ կան.
դրանք հետևողական և համակարգված լուծում են պահանջում: Մասնավորապես՝

ՀՀ գյուղատնտեսության բնագավառում գերակա խնդիր է մնում հողային
ռեսուրսների արդյունավետ ու լիարժեք օգտագործումը, քանի որ բնակչության մեկ
շնչի հաշվով գյուղատնտեսական հողերը կազմում են 0.65 հա, իսկ վարելահողերը՝
0.14 հա: Հողային ռեսուրսների օգտագործման մակարդակի փոփոխություններին
զուգահեռ (վերջին 8 տարիների կտրվածքով կրճատվել է գյուղատնտեսական
նշանակության  հողերի ընդհանուր տարածքը՝ 3.7%-ով) խնդիր կա նաև այդ հողերի
անապատացումը կանխելու առումով: Այստեղ նպատակային ծրագրերի
իրականացումը դառնում է ժամանակի հրամայական:

Հաջորդ կարևոր ոլորտը գյուղտեխնիկայով ապահովվածությունն է, որը
ամենածախսատար ու ներդրումներ պահանջող ճյուղերից է: Այսօր ՀՀ-ում
գյուղատնտեսական տեխնիկայի հիմնական խմբակազմի մոտ 70-80%-ը
բնութագրվում է  մաշվածությամբ և անսարքությամբ: Այս բնագավառում  հատուկ
ուշադրություն է պահանջում նաև ոլորտը բանիմաց մասնագետներով համալրելու
գործընթացը, ինչի համար Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի
շրջանակներում 2013թ. «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի և ՀԱԱՀ
հիմնադրամի միջև համաշխարհային բանկի և սեփական միջոցների հաշվին,
դրամաշնորհային պայմանագրով իրականացվել է համալսարանի ուսումնաարտա-
դրական  բազա հանդիսացող մեքենատրակտորային պարկի ամբողջ լրակազմի
ձեռքբերում: Այս գործընթացը նպատակ ունի ոլորտն ապահովել առավել բանիմաց
մասնագետներով, որոնք կտիրապետեն ժամանակակից անհրաժեշտ պրակտիկ
գիտելիքների ճյուղի զարգացումն ապահովելու նպատակով:
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Հայաստանի գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի 60%-ից ավելին
ապահովում է բուսաբուծությունը: Այստեղ ևս կան խնդիրներ: Այսպես, 2014թ.
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները (448 հազ. հա
վարելահողերի վրա) կազմել են 332.8 հազ. հա: Սակայն պետք է նշել, որ վերջին
տարիներին իրականացվում են մի շարք ծրագրեր՝ ուղղված գյուղատնտեսության
հողային ռեսուրսների նպատակային օգտագործմանը, հացահատիկային
տնտեսության զարգացմանը, հացահատիկային մշակաբույսերի ինքնաբավության
մակարդակի բարձրացմանը (սերմ-վարկեր, վարկերի սուբսիդավորում,
պարարտանյութերի և դիզվառելիքի ձեռքբերման նպատակով պետական
աջակցության ծրագրերի իրականացում): Ոլորտում ինտենսիվացման դրական
միտում է արձանագրվել այգեգործությունում, սակայն խնդիրներ կան դեռևս
խաղողագործության ճյուղի զարգացման առումով, որտեղ հիմնական խոչընդոտ է
ներկայիս սորտային կազմի որոշակի անհամապատասխանությունը շուկայի
պահանջներին:

Առ այսօր թիրախային ոլորտ է մնում անասնապահությունը, որտեղ խնդիրները
պայմանավորված են  ինչպես անասնագլխաքանակի փոփոխության, այնպես էլ
անասնապահական մթերքների արտադրության ծավալներով: Ոլորտում դեռևս
անելիքներ կան տոհմային գործի կազմակերպման, անասնաբուժական համակարգի
կատարելագործման և ոլորտը պետական աջակցության ու խիստ ուշադրության
տակ պահելու ուղղությամբ: Մինչև այսօր ամբողջովին չեն լուծվել սպանդային մորթի
կազմակերպման չափազանց կարևոր խնդիրները: Եթե բուսաբուծական
արտադրանքների գծով երկրի ինքնաբավությունը գերազանցում է 90%-ը՝ հաճախ
մոտենալով 100%-ին, բացառությամբ հացահատիկաընդեղենների, ապա
անասնաբուծական արտադրանքների գծով ինքնաբավության մակարդակը խիստ
տատանվում է. ոչխարի մսինը՝ 100%, թռչնի մսինը՝ 20%: Վերջին տարիներին
նկատվում է ձկնաբուծական ճյուղի աճ. տարեկան արտադրվում է մոտ 14 հազ.
տոննա ձուկ, որի 65-70%-ը կազմում են արժեքավոր ձկնատեսակները:

Հանրապետության գյուղատնտեսական մթերքներ վերամշակող արդյունա-
բերության ոլորտում գործող կազմակերպություններն ի տարբերություն մյուս
ճյուղերի առավել արագ են զարգանում և հարմարվում շուկայական տնտեսության
ներկայիս պայմաններին ու եվրասիական տնտեսության ձևավորմամբ առաջացած
հնարավորություններին՝ շեշտադրելով արտադրանքի մրցունակությունը և
դիվերսիֆիկացիան: Վերամշակման համակարգի գործունեության ակտիվացումը և
արտահանման ծավալների աճը նպաստեցին գյուղմթերքների իրացման
հիմնախնդիրների մասնակի լուծմանը:

Վերամշակող արդյունաբերության զարգացումը պայմանավորված է նաև
բուսաբուծության և անասնապահության ոլորտների աճով: 2015 թվականի դրությամբ
սննդամթերքի արտադրությունում գործող 821 կազմակերպությունները, միասին
վերցրած, արտադրել են (ընթացիկ գներով) 287,8 մլրդ դրամի արտադրանք:
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 Վերամշակող արդյունաբերության առջև ծառացած խնդիրներից կարելի է
առանձնացնել մատչելի պայմաններով վարկավորման բացակայությունը,
փոխադրումների հետ կապված մեծ ծախսերի և որոշակի խոչընդոտների
առկայությունը, որոնք հանգեցնում են արտաքին շուկաներում ոչ մրցակցային գնի
ձևավորմանը, հետևաբար նաև արտահանման աճի ծավալների կրճատմանը:
Անհրաժեշտություն կա նաև զարգացնել  պետություն-տնտեսվարող սուբյեկտ
համագործակցությունը՝  ուշադրություն դարձնելով խոշոր և փոքր կազմակերպու-
թյունների միջև անհավասար մրցակցության խնդիրներին:

Բոլոր այս ոլորտային հիմնախնդիրների և ուղղությունների վերաբերյալ
վերլուծություններ և դիրքորոշումներ կան նաև հանրապետության գյուղատնտե-
սության զարգացման ռազմավարական ծրագրերում և զարգացման հայեցա-
կարգերում:

Ծրագրային բոլոր դրույթներն այս կամ այն չափով անուղղակի վերաբերում են
ՀԱԱՀ-ին: Սակայն կան դրույթներ, որոնք ուղղակի առնչվում են համալսարանի
գործունեությանը: Դրանցից հատկապես հարկ է հիշատակել հետևյալ երեքը.

· Ագրարային ոլորտում կիրառական նշանակության արժեքավոր
գիտահետազոտական աշխատանքների կատարում, արտադրությունում
դրանց արդյունքների ներդրման գործուն մեխանիզմների կիրառում,
խորհրդատվական ու տեղեկատվական համակարգի բարելավում:

· Առաջնային սերմնաբուծության և տոհմային անասնաբուծության
համակարգերի կատարելագործում:

· Գյուղատնտեսության վարման ձևերի վերլուծություն, առաջավոր մեթոդների,
մասնավորապես կոոպերացիայի կիրառման անհրաժեշտության հիմնա-
վորում:

Ակնհայտ է, որ ծրագրային դրույթների իրականացումը, առաջիկայում
գյուղատնտեսական արտադրության  ինտենսիվացումը հնարավոր է միայն բարձր
որակավորմամբ մասնագետների առկայության պայմաններում, ինչն ինքնին
ենթադրում է  ագրարային կրթական, գիտական և խորհրդատվական  համակարգերի
արմատական բարելավում:

Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության
տվյալների գյուղատնտեսությունը Հայաստանում շարունակում է մնալ   զբաղվածու-
թյունն ապահովող գերակա ոլորտ:  2014 թվականին  հանրապետության զբաղված
բնակչության 34.8% կամ 394.8 հազ. մարդ , որոնց թվում   55.8 % կին և  44.2 %
տղամարդ,  զբաղված է եղել գյուղատնտեսությամբ:

Բարձրագույն կրթությամբ մասնագետների պատրաստմանը ներկայացվող
պահանջները ձևավորվում և պայմանավորված են ոլորտի առկա վիճակով ու
ցուցանիշներով, զարգացման միտումներով և հեռանկարային ծրագրերով:

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը մշտապես մեծագույն
պատասխանատվությամբ է կատարել իր գլխավոր, այն է՝ Հայաստանի
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Հանրապետության ագրոպարենային համակարգը բարձրակարգ կադրերով
ապահովելու առաքելությունը: 65000-ից ավելի շրջանավարտներ իրենց
անգնահատելի ավանդն ունեն գյուղատնտեսության, սննդարդյունաբերության,
մեքենայացման, ջրատեխնիկական շինարարության և այլ ոլորտների կայացման
գործում:

Համալսարանի 600-ից ավելի գիտնականներ և դասախոսներ, որոնց 81 տոկոսն
ունի գիտական աստիճան և կոչում,  հաջողությամբ իրականացնում են ուսումնական
և գիտահետազոտական աշխատանքներ՝ ուղղված երկրի ագրոպարենային
համակարգի զարգացմանը:

Այսօր ՀԱԱՀ-ն առաջատար կրթական, գիտական և խորհրդատվական կենտրոն է,
որը թևակոխել է բարեփոխումների պատասխանատու և  բուռն շրջան՝ նպատակ
ունենալով երկրի, և մասնավորապես, ագրոպարենային համակարգի համար
պատրաստել ժամանակակից չափանիշներին ու պահանջներին համապատաս-
խանող մասնագետներ ու քաղաքացիներ:


