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Ամփոփագիր

«Պետական աջակցություն գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին մատչելի գներով
պարարտանյութերի ձեռքբերման համար և Պետական աջակցություն գյուղատնտեսական
հողօգտագործողներին մատչելի գներով դիզելային վառելիքի ձեռքբերման համար բյուջետային
ծրագրերը Հայաստանում գյուղացիական տնտեսությունների համապատասխան ծախսերի
սուբսիդավորմանն ուղղված շարունակաբար իրականացվող պետական ծրագրեր են:

Ծրագրերն ուղղված են գյուղատնտեսության զարգացման խթանմանը: Դրանց հիմնական
նպատակը հողերի արդյունավետ օգտագործման խրախուսման միջոցով գյուղատնտեսական
մթերքների արտադրության ծավալների ավելացումը և գյուղացիական տնտեսությունների
եկամուտների բարձրացումն է:

Ծրագրերը չեն հակասում ոլորտում սահմանված քաղաքականությունների գերակայություններին,
շահառուների իրական կարիքներին: Այնուհանդերձ, Ծրագրերի ձևակերպումը, ինչպես նաև
իրականացման արդյունավետությունը բարձրացման կարիք ունի:

Համաձայն հետազոտությամբ ստացված արդյունքների՝ սուբսիդավորված գները ԳՏ-ների համար
շարունակում են մնալ բարձր, առկա չեն բավարար մեխանիզմներ ծրագրերում ԳՏ-ների
առավելագույն ընդգրկման համար, ոլորտում ստեղծվել են մրցակցային անհավասար պայմաններ,
որը սահմանափակում է պարարտանյութերի ներմուծման և ներքին արտադրությամբ
փոխարինման հնարավորությունները: Մատակարարների ընտրության գործընթացի բարելավման,
ծրագրի իրականացման թափանցիկության բարձրացման և այլընտրանքային
հնարավորությունների ծախսային արդյունավետությունների քննարկման խնդիր կա:
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1. Ներածություն

1.1 Նախաձեռնության մասին

Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոնը (EDRC) հանրային ծրագրերի և
քաղաքականությունների մոնիտորինգին և վերլուծությանն ուղղված ոչ առևտրային անկախ
կազմակերպություն է (այսուհետ` ՏԶՀԿ), որը հիմնադրվել է Երևանում 2001 թվականին1:

Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ` ՏԶՀԿ-ն, համագործակցելով Օքսֆամ միջազգային
կազմակերպության հետ, իրականացնում է «Քաղաքականությունների բարելավմանն ուղղված
երկխոսություն և քաղաքացիական հասարակության մասնակցության ընդլայնում» ծրագիրը
(այսուհետ` ՔԲԵ ծրագիր):  Ծրագրի նպատակն է հզորացնել քաղաքացիական հասարակության
կազմակերպությունների կարողությունները` իրականացնելու աղքատամետ բարեփոխումների
քարոզչություն և շահերի պաշտպանություն` հիմք ընդունելով սոցիալական պաշտպանության,
առողջապահության և գյուղատնտեսության ազգային քաղաքականությունների մոնիտորինգի
արդյունքները:

ՔԲԵ ծրագրի շրջանակներում ՏԶՀԿ-ն իրականացնում է գյուղատնտեսության, առողջապահության
և սոցիալական պաշտպանության ոլորտների պետական բյուջեների պարզեցումներ, ՔՀԿ-ների
բյուջետային գրագիտության և վերլուծական կարողությունների բարձրացմանն ուղղված
միջոցառումներ, ինչպես նաև իրականացվող քաղաքականությունների և առանձին բյուջետային
ծրագրերի մոնիտորինգ և գնահատում:

1.2 Բյուջետային ծրագրերի գնահատման նպատակը

ՔԲԵ ծրագրի առանձին բաղադրիչներից մեկը բյուջետային ծրագրերի գնահատմանն ուղղված
ուսումնասիրություններն են: Բյուջետային ծրագրերի մոնիտորինգի և գնահատման համար
ընտրվել են ՀՀ պետական բյուջեից պարբերաբեր ֆինանսավորվող 6 բյուջետային ծրագրեր
հետևյալ 3 ոլորտներից` սոցիալական պաշտպանություն, առողջապահություն և
գյուղատնտեսություն: Ընտրությունը կատարվել է համապատասխան ոլորտների պատասխանատու
պաշտոնյաների հետ քննարկումների արդյունքում՝ ՔԲԵ ծրագրի շահառու 40 ՀԿ-ների կողմից`
համատեղ աշխատանքային հանդիպման ընթացքում2:

Բյուջետային ծրագրերի գնահատման նպատակն է բարձրացնել ծրագրերի վերաբերյալ հանրային
իրազեկվածության մակարդակը, ընդլայնել քննարկումները և երկխոսությունը, աջակցել
քաղաքականություն մշակողներին` ծրագրերի արդյունավետության բարձրացման գործում:
Բյուջետային ծրագրերի գնահատման ուսումնասիրությունների արդյունքում մշակվում են
համապատասխան հաշվետվություններ:

1.3 Կիրառված մեթոդաբանությունը

«Պետական աջակցություն գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին» և «Գյուղական
խորհրդատվական ծառայություններ» բյուջետային ծրագրերը գյուղատնտեսության ոլորտի
մոնիտորինգի և գնահատման ենթակա ծրագրերն են:

1 Կենտրոնի և «Քաղաքականությունների բարելավմանն ուղղված երկխոսություն և քաղաքացիական հասարակության
մասնակցության ընդլայնում» ծրագրի մասին մանրամասների համար այցելեք` www.edrc.am:
2 «Հանրային քաղաքականությունների շրջանակը սոցիալական պաշտպանության, առողջապահության և գյուղատնտեսության
ոլորտներում» աշխատանքային հանդիպում, 22 հոկտեմբերի 2014թ, Երևան, Կոնգրես հյուրանոց:
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Մոնիտորինգի և գնահատման մեթոդաբանությունը մշակվել է ՏԶՀԿ կողմից, որի մանրամասները
ներկայացվել են համապատասխան «Մեթոդաբանական հաշվետվությունում»: Մոնիտորինգի և
գնահատման ուսումնասիրությունները զուգորդվել են գրասենյակային և դաշտային
աշխատանքներով` ներառելով քանակական, որակական և խառը հետազոտական զանազան
մեթոդներ, մասնավորապես.

 վիճակագրական տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն,
 քաղաքականության փաստաթղթերի ուսումնասիրություն և քննություն,
 հարակից ուսումնասիրությունների և փաստաթղթերի ուսումնասիրություն,
 հիմնական տեղեկացված անձանց հետ հարցազրույցներ,
 շահառուների և փորձագետների շրջանում ֆոքուս խմբային քննարկումներ,
 վիճակագրական ընտրանքային հետազոտություններ:

«Պետական աջակցություն գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին» և «Գյուղական
խորհրդատվական ծառայություններ» բյուջետային ծրագրերի մոնիտորինգի և գնահատման
համար տվյալների հավաքագրման հիմնական գործիք է հանդիսացել ՏԶՀԿ կողմից 2016-ին
իրականացված գյուղացիական տնտեսություններին պետական աջակցության գնահատման
վիճակագրական ընտրանքային հետազոտությունը (այսուհետ՝ ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ-2016):

Հետազոտությունն ընդգրկում է հանրապետության 1,800 ԳՏ-ներ: Հետազոտության օբյեկտ են
հանդիսացել պետական աջակցություն գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին ծրագրից
օգտված գյուղական համայնքների գյուղացիական տնտեսությունները: Հետազոտությունում
գյուղացիական տնտեսություն են համարվել գյուղական այն տնային տնտեսությունները, որոնք
հետազոտությանը նախորդած 12 ամիսների ընթացքում զբաղվել են որևէ գյուղատնտեսական
գործունեությամբ, մասնավորապես՝ հողագործությամբ: Ընտրանքը ներառում է թվով 100
գյուղական համայնքներ, հետազոտության սխալի մեծությունը կազմում է +/- 3.5 տոկոս:

Որակական տվյալների հավաքագրումն իրականացվել է գործընկեր ՔՀԿ-ների հետ
համագործակցաբար՝ ներառելով հանրապետության 4 մարզերում իրականացված 8 ֆոքուս
խմբային քննարկումների և ոլորտի հիմնական տեղեկացված անձանց հետ հարցազրույցների
արդյունքները:

1.4 Հաշվետվության կառուցվածքը

Սույն հաշվետվությունը ներկայացնում է «Պետական աջակցություն գյուղատնտեսական
հողօգտագործողներին մատչելի գներով պարարտանյութերի ձեռքբերման համար և Պետական
աջակցություն գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին մատչելի գներով դիզելային վառելիքի
ձեռքբերման համար ծրագրերի (այսուհետ ՊԱԳՀ Ծրագրեր) անկախ գնահատման արդյունքները:
Այն բաղկացած է 5 բաժիններից: Ներածությանը հետևում է բաժին 2-ը, որը նկարագրում է Ծրագրի
նպատակը, շահառուների խմբերը և տրամադրվող ծառայությունները, ֆինանսավորումը,
միջնաժամկետ թիրախները և այլն: Անդրադարձ է կատարվում Ծրագրի բյուջետային
ձևակերպմանը և կատարողական ցուցանիշներին:

Բաժին 3-ում ներկայացվում են Ծրագրերից օգտված շահառուների հիմնական բնութագիրը,
շահառուների ընդգրկումը, ծրագրի իրականացման հետ կապված խնդիրները: Տրվում են ծրագրի
ազդեցության և արդյունավետության գնահատականներ: Բաժին 4-ում ամփոփվում են հիմնական
տեղեկացված անձանց հետ հարցազրույցների և ՖԽՔ-ների արդյունքները: Վերջին բաժնում
ամփոփվում են գնահատման հիմնական արդյունքները և ներկայացվում առաջարկներ:



Պետական աջակցություն գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին
ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն, www.EDRC.am 7

2. Պետական աջակցություն գյուղատնտեսական
հողօգտագործողներին ծրագրերը

2.1 ՊԱԳՀ ծրագրի նպատակը և կարգավորման դաշտը

Պետական աջակցություն գյուղատնտեսական հողօգտագործողների մատչելի գներով
պարարտանյութերի և դիզելային վառելիքի ձեռքբերման համար ծրագրերը գյուղատնտեսության
զարգացման խթանմանն ուղղված ծրագրեր են: Այս բնագավառում պետական քաղաքականության
հիմնական նպատակը հողերի արդյունավետ օգտագործման ու գյուղատնտեսական մթերքների
արտադրության ծավալների ավելացման միջոցով գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտների
բարձրացմանը նպաստելն է3:

ՊԱԳՀ ծրագրերի կատարման իրավական հիմք են հանդիսանում համապատասխան տարեսկզբին
ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված որոշումները: Մասնավորապես, 2016 թվականի համար՝

 ՀՀ կառավարության 29.01.2016թ. «ՀՀ հողօգտագործողներին 2016 թվականի
գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով ազոտական, ֆոսֆորական և
կալիումական պարարտանյութերի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության
ծրագիրը հաստատելու մասին» N 73-Ն որոշում:

 ՀՀ կառավարության 29.01.2016թ. «ՀՀ հողօգտագործողներին 2016 թվականի
գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով դիզելային վառելանյութի
ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագիրը հաստատելու մասին» N 59-Ն
որոշում:

Ծրագրերի իրականացման պատասխանատուն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունն է:
Դիզելային վառելանյութի մատակարար է հանդիսանում «Ֆլեշ» ՍՊԸ-ն, իսկ  պարարտանյութերի
մատարակար են հանդիսանում «Մասիսի բերրիություն» և «Հրաշք այգի» ընկերությունները:

Հողօգտագործողներին պարարտանյութերի և դիզելային վառելանյութի վաճառքի գործընթացը
կանոնակարգվում և կազմակերպվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների և
մարզպետարանների միջոցով:

ՊԱԳՀ ծրագրի շահառու հանդիսացող հողօգտագործողներին պարտարտանյութերի և դիզելային
վառելանյութի վաճառքն իրականացվում է ըստ օգտագործվող հողատարածքի չափի և ՀՀ
կառավարության որոշմամբ սահմանված գնի: Տվյալները բերված են ստորև աղյուսակում:

Աղյուսակ 1. ՊԱԳՀ ծրագրի շրջանակներում հողօգտագործողներին վաճառվող պարարտանյութերի և
դիզելային վառելիքի սահմանաչափը և գինը 2016 թվականին

1հա-ի համար
սահմանված նորմա

Գին
կգ/պարկ

Պետական
սուբսիդավորում

Դիզելային վառելանյութ 200լ 280 դրամ/լիտր 55 դրամ/լիտր

Ազոտական պարարտանյութ 300կգ 120 դրամ/6,000 դրամ 2,730 դրամ/պարկ

Ֆոսֆորական պարարտանյութ 400կգ 140 դրամ/7,000 դրամ 6,735 դրամ/պարկ

Կալիումական պարարտանյութ 150կգ 140 դրամ/7,000 դրամ 6,799 դրամ/պարկ
Աղբյուր` ՀՀ կառավարության 29 հունվար 2016 թվականի N 59-Ն N 73-Ն որոշումներ

3 Ըստ 2016-2018 թվականների ՀՀ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի:



8 Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն, www.EDRC.am

Գյուղատնտեսական կոոպերատիվներին, ինչպես նաև աշնանացան ցորենի սուպերէլիտային
սերմացու հատկացված շահառուներին4 վաճառքն իրականացվում է առանց
սահմանափակումների՝ ըստ հողատարածքի չափի, իսկ հողօգտագործողների դեպքում վաճառվող
դիզելային վառելանյութի առավելագույն սահմանաչափը 600 լիտրն է, ազոտական
պարարտանյութինը՝ 1000 կգ-ը:

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության և ՀՀ ագրարային համալսարանի գիտական
կենտրոններին և կազմակերպություններին վաճառքն իրականացվում է ըստ վերջիններիս կողմից
ներկայացված պահանջարկի:

2.2 Բյուջետային ֆինանսավորումը

Պետական աջակցություն գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին մատչելի գներով
պարարտանյութերի և դիզելային վառելիքի ձեռքբերման համար երկու ծրագրերի միասին
դիտարկումը՝ մատչելի գներով հողօգտագործողներին աջակցությունը դարձնում է
գյուղատնտեսության ոլորտի ամենամեծ ծախսային ուղղություն: 2016 թվականին աջակցության այս
ծրագրերի ֆինանսավորմանը նախատեսված է ուղղել 3.1 մլրդ դրամ, որը կազմում է
գյուղատնտեսության բյուջեի 23.1 տոկոսը կամ պետական բյուջեի 0.2 տոկոսը: Ընդ որում, 2.8 մլրդ
դրամը նախատեսված է ուղղել պարարտանյութերի, իսկ 0.3 մլրդ դրամը՝ դիզելային վառելիքի
ձեռքբերմանը:

Գծապատկերում ներկայացված են ՊԱԳՀ երկու ծրագրերի պլանային և փաստացի
մակարդակները 2015 և 2016 թվականների համար: 2015-ին ծրագրերի կատարումը շեղվել է
պլանավորվածից: Պարարտանյութերին ուղղվող ռեսուրսները գերազանցել են պլանավորված
մակարդակը 1.4 անգամ, իսկ դիզելային վառելիքի ձեռքբերման ծրագրին 2015-ին ֆինանսական
ռեսուրսներ չեն ուղղվել, քանի որ տարվա ընթացքում ձևավորված պահանջարկը ծածկվել է
նախորդ տարվա մնացորդի հաշվին:

Գծապատկեր 1. ՊԱԳՀ ծրագրի ֆինանսավորման ծավալները 2015 և 2016 թվականներին, մլն դրամ

Աղբյուր` ՀՀ 2015-2016թթ. պետական բյուջեի մասին օրենքներ, ՀՀ 2015թ. պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություն

4 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 31-ի N 1001-Ն որոշմամբ:
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Պետական աջակցություն գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին մատչելի գներով
պարարտանյութերի ձեռքբերման համար
Պետական աջակցություն գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին մատչելի գներով դիզելային
վառելիքի ձեռքբերման համար



Պետական աջակցություն գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին
ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
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Նկատենք, որ դիզելային վառելիքի ձեռքբերման ամբողջ ֆինանսավորումը՝ 330.0 մլն դրամ,
որպես սուբսիդիա, տրամադրվելու է «Ֆլեշ» ՍՊԸ-ին, իսկ պարարտանյութերի դեպքում
ֆինանսավորումը երկու բաղադրիչից է բաղկացած. 2,538 մլն դրամը սուբսիդիա է՝ մատչելի
պարարտանյութերի դիմաց, իսկ 222 մլն դրամը՝ դրամաշնորհ՝ պարարտանյութերի տեղափոխման
և բեռնաթափման աշխատանքները կազմակերպելու համար:

ՀՀ կառավարությունը յուրաքանչյուր տարեսկզբին հաստատում է տվյալ տարվա պետական
բյուջեով ՊԱԳՀ ծրագրին հատկացված միջոցների բաշխումն ըստ հիմնական ուղղությունների և
մարզերի: Մասնավորապես, 2016 թվականի համար պլանավորված բաշխումը ներկայացված է
ստորև աղյուսակով:

Աղյուսակ 2. Պարարտանյութերի և դիզելային վառելանյութի պլանային բաշխումն ըստ մարզերի և
շահառու կազմակերպությունների, 2016թ.

Անվանացանկ
Ազոտական,

տոննա
Ֆոսֆորական,

տոննա
Կալիումական,

տոննա
Դիզելային

վառելանյութ, լիտր

Արագածոտն 3,300 60 60 450,000
Արարատ 3,840 151 132.25 320,000
Արմավիր 6,000 200 200 550,000
Գեղարքունիք 5,950 100 150 1,000,000
Լոռի 2,300 100 70 750,000
Կոտայք 1,710 58.4 47.7 290,000
Շիրակ 5,690 63 60 1,120,000
Սյունիք 2,200 80 80 750,000
Վայոց ձոր 463.3 13.1 14.1 187,000
Տավուշ 420 5 5 400,000
ԼՂՀ 2,000 0 500 -
«Գյումրիի սելեկցիոն կայան» ՓԲԸ 66 0 0 28,000
«Երկրագործության գ/կ» ՊՈԱԿ 28 0 0 10,000
«Բանջարաբոստանային և
տեխնիկական մշակաբույսերի գ/կ»
ՊՈԱԿ

2 0.5 0.5 2,000

«Սերմերի գործակալություն» ՊՈԱԿ 10 0 0 -
ՀՀԿԳՆ ՀԱԱՀ Հ. Պետրոսյանի
անվան հողագիտության,
ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գ/կ
մասնաճյուղի Արմավիրի
փորձամելիորատիվ կայան

15 0 0 15,000

ՀՀ ԿԳՆ ՀԱԱՀ «Բալահովտի
ուսումնափորձարարական
տնտեսություն»

- - - 25,000

ՀՀ ԿԳՆ ՀԱԱՀ
Խաղողապտղագինեգործության
գիտական կենտրոն մասնաճյուղի
Նալբանդյանի փորձակայան

- - - 3,000

ՀՀ ԳՆ (պահուստ) 600 248 255 100,000
Ընդամենը 34,594.3 1,079.0 15,74.55 6,000,000

Աղբյուր` ՀՀ կառավարության 29 հունվար 2016 թվականի N 59-Ն N 73-Ն որոշումներ
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2.3 Միջնաժամկետ նպատակադրումները

2017-2019 թվականների ՄԺԾԾ-ում նախատեսվում է պահպանել ՊԱԳՀ ծրագրին հատկացվող
ֆինանսավորման նույն մակարդակը.

 Պետական աջակցություն գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին մատչելի գներով
պարարտանյութերի ձեռքբերման համար ծրագրին յուրաքանչյուր տարի կհատկացվի
2,560 մլն դրամ:

 Պետական աջակցություն գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին մատչելի գներով
դիզելային վառելիքի ձեռքբերման համար ծրագրին յուրաքանչյուր տարի կհատկացվի 330
մլն դրամ:

Աղյուսակ 3. ՊԱԳՀ ծրագրային ցուցանիշների կանխատեսումներ, 2016–2019թթ.

2016 2017 2018 2019

Բյուջե ՄԺԾԾ
ՊԱԳՀ մատչելի գներով պարարտանյութերի ձեռքբերման համար
ծրագրի ֆինանսավորում, մլն.դրամ

2,760.0 2,560 2,560 2,560

ՊԱԳՀ մատչելի գներով պարարտանյութերի ձեռքբերման համար
ծրագրի ֆինանսավորում, տոկոս պետական բյուջեի ծախսերում 0.2 0.2 0.2 0.2

ՊԱԳՀ մատչելի գներով դիզելային վառելիքի ձեռքբերման համար
ծրագրի ֆինանսավորում, մլն դրամ 330.0 330.0 330.0 330.0

ՊԱԳՀ մատչելի գներով պարարտանյութերի ձեռքբերման համար
ծրագրի ֆինանսավորում, տոկոս պետական բյուջեի ծախսերում 0.02 0.02 0.02 0.02

Աղբյուր՝ ՀՀ 2017-2019 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր, ՀՀ 2016թ. Պետական բյուջեի մասին
օրենք, ՏԶՀԿ հաշվարկներ

2.4 Բյուջետային ձևակերպումը

ՊԱԳՀ երկու ծրագրերը ծրագրային բյուջետավորման ձևաչափով մշակվող ծրագրերից են: ՀՀ
պետական բյուջեի ծրագրային դասակարգմամբ` վերջիններս հանդիսանում են
«Գյուղատնտեսության զարգացման խթանման» ծրագրի5 (1022) քաղաքականության
միջոցառումներ (ԾՏ03 և ԾՏ04):

Հայտնի է, որ ծրագրային բյուջետավորման ձևաչափում յուրաքանչյուր քաղաքականության
միջոցառման համար սահմանվում են ուղղակի և վերջնական արդյունքների կատարողական
ցուցանիշներ6: Ուսումնասիրվող քաղաքականության միջոցառումների համար սահմանված
վերջնական և ուղղակի արդյունքների ցուցանիշները նույնն են և բերվում են ստորև աղյուսակում:

Աղյուսակ 4. ՊԱԳՀ ծրագրերի կատարողական ցուցանիշները
Վերջնական արդյունքի ցուցանիշներ

 Գյուղատնտեսական մթերքի և դրա վերամշակումից ստացվող սննդամթերքի ծավալների ավելացում

Ուղղակի արդյունքների ցուցանիշներ (ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային, տարեկան)

 Համայնքների քանակ
 Տրանսֆերտի վճարման հաճախականություն

Աղբյուրը` ՀՀ 2016թ. պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին ՀՀ կառավարության N 1217-Ա
որոշում, հավելված 11

5 «Գյուղատնտեսության զարգացման խթանման» ծրագիրը ներառում է երեք քաղաքականության միջոցառումներ: Երրորդը
«Վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորումն» է (ԾՏ02):
6 Ուղղակի արդյունքի ցուցանիշները ցույց են տալիս, թե ինչ արդյունք ձեռք կբերվի քաղաքականության միջոցառումնը
իրականացնելիս: Վերջնական արդյունքի ցուցանիշը կոչված է չափելու հասարակության վրա ազդեցությունը` բնութագրելով
ծրագրի նպատակային արդյունավետությունը:



Պետական աջակցություն գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին
ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
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Ծրագրի պարբերական և արդյունավետ ներքին և արտաքին մոնիտորինգ և գնահատում
իրականացնելու համար անհրաժեշտ է, որ վերջինները համալրվեն մի շարք որակական և
ժամկետային ցուցանիշներով, որը կբերի Ծրագրի կատարման և հաշվետվողականության
բարելավման: Սահմանված ուղղակի արդյունքների ցուցանիշները բավարար չեն արտահայտելու
ծրագրի ընդգրկումը, ծրագրի արդյունավետությունը, ԳՏ-ներին աջակցության չափը, ԳՏ-ների
գոհունակությունը՝ կարիքների բավարարման տեսանկյունից և այլն:

Ստորև աղյուսակում բերված են ուղղակի արդյունքների ուղենիշային ցուցանիշների առաջարկներ,
որոնցով առաջարկում ենք լրացնել առկա ցանկը:

Աղյուսակ 5. ՊԱԳՀ ծրագրի կատարողական ցուցանիշների ուղեցուցային առաջարկներ
Ուղղակի արդյունքների ցուցանիշներ (տարբերակներ)

 Ծրագրում ընդգրկված ԳՏ քանակ, տոկոս ընդամենի մեջ
 Հողակտորների մակերես, տոկոս ընդամենի մեջ
 Պարարտանյութերի գինը, տոկոս շուկայական գնի նկատմամբ՝ ըստ պարարտանյութերի

տեսակների
Աղբյուրը` ՏԶՀԿ
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3. Ծրագրի գնահատումը

3.1 Ծրագրի ընդգրկումը

Համաձայն հետազոտության արդյունքների` գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին պետական
աջակցության ծրագրերից վերջին երեք տարիների ընթացքում օգտվել է հետազոտությանը
մասնակցած ԳՏ-ների 65.9 տոկոսը: Մասնավորապես, մատչելի գներով որևէ կարգի
պարատանյութեր են ձեռք բերել ԳՏ-ների 64.3 տոկոսը, իսկ դիզելային վառելիք՝ 15.6 տոկոսը:

Գծապատկեր 2. ԳՏ ընդգրկվածությունը ՊԱԳՀ ծրագրերում, տոկոս

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

2015 թվականին պարարտանյութեր է ձեռք բերել ԳՏ-ների 56.4 տոկոսը, իսկ 2016-ին՝ 50.8
տոկոսը: ԳՏ-ները գերազանցապես օգտվել են ազոտական պարարտանյութից: 2015-ին
ազոտական պարարտանյութ է սպառել ԳՏ-ների 56 տոկոսը, իսկ 2016-ին՝ 50.3 տոկոսը: 2016-ին
որոշակիորեն շատացել են ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութեր սպառողները՝
կազմելով համապատասխանաբար 1.1 և 2.3 տոկոս:

Մեկ ԳՏ կողմից սպառված պարարտանյութերի քանակությունն աճել է՝ կազմելով ընդամենը 9.1
պարկ կամ 455 կգ՝ նախորդ տարվա 8.4 պարկի (420 կգ) դիմաց:

Դիզելային վառելիք սպառող ԳՏ-ները քիչ են: 2016-ին դիզելային վառելիք է սպառել ԳՏ-ների 11.9
տոկոսը, որը 2015-ի համեմատ ցածր է 1.2 տոկոսային կետով:

Աղյուսակ 6. ԳՏ-ների ընդգրկվածությունը ՊԱԳՀ Ծագրերում ըստ աջակցության բաղադրիչների, և մեկ
ԳՏ հաշվով սպառված միջին քանակությունները

2015 2016

միջին
քանակ

ԳՏ-ներ,
տոկոս

միջին
քանակ

ԳՏ-ներ,
տոկոս

ԳՏ օգտ.
հողատարածք,

տոկոս7

Ազոտական պարարտանյութ, պարկ8 8.3 56.0 8.9 50.3 58.4
Ֆոսֆորական պարարտանյութ, պարկ 3.0 1.0 4.6 1.1 1.2
Կալիումական պարարտանյութ, պարկ 3.5 2.0 3.1 2.3 2.4
Դիզելային վառելանյութ, լիտր 188.1 13.1 193.4 11.9 24.3
Ընդամենը պարարտանյութեր, պարկ 8.4 56.4 9.1 50.8 59.1

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

7 Տոկոս ընդամենը օգտագործված հողատարածքի մեջ։
8 Մեկ պարկը = 50 կգ:

Օգտվել
են

64.3

Չեն
օգտվել

35.7

Պարարտանյութեր

Օգտվել
են

15.6

Չեն
օգտվել

84.4

Դիզելային վառելիք
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Ստորև գծապատկերում ներկայացված են շահառու ԳՏ-ների մարզային բաշխումները՝ ըստ
հետազոտության արդյունքների գնահատված փաստացի ցուցանիշների և ըստ ՀՀ ԳՆ պլանային
բաշխման: Պարարտանյութերի սպառման ծավալներով առավելապես աչքի են ընկնում Արարատի,
Արմավիրի և Գեղարքունիքի մարզերը, չնայած պլանավորված էր, որ Շիրակի մարզում սպառումը
ևս մեծ պիտի լինի:

Դիզելային վառելիքի դեպքում սպառման ծավալներով առաջին դիրքերում են Կոտայքի, Լոռու և
Շիրակի մարզերը: Այս դեպքում, պլանային ցուցանիշներից մեծ է շեղումը Գեղարքունիքի մարզում:

Գծապատկեր 3. Շահառու ԳՏ-ների ընդգրկվածությունը ըստ մարզերի, տոկոս

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ,
ՀՀ կառավարության 29 հունվար 2016 թվականի N 59-Ն N 73-Ն որոշումներ

Ձեռք բերված պարարտանյութերի և դիզելային վառելիքի դիմաց ԳՏ-ները վճարել են իրենց
պատվերը ձևակերպելիս: Վճարումների այլ ձևաչափեր Ծրագրում չեն գրանցվել:
Հետազոտությանը մասնակցած բոլոր ԳՏ-ները նշել են, որ տեղյակ են եղել պարարտանյութերի և
դիզելային վառելիքի ձեռք բերման հնարավորության մասին: Նշել են նաև, որ ֆինանսական
միջոցների առկայության դեպքում օգտվելու որևէ սահմանափակման երբևէ չեն հանդիպել:

ԳՏ կողմից պարարտանյութերի ձեռք բերման գների գնահատականները գերազանցապես
համընկել են պետության կողմից հայտարարված գների հետ:

Պարատանյութերից չօգտվելու հիմնական պատճառ է հանդիսացել պատվերի ձևակերպման
ժամանակահատվածում ֆինանսական ռեսուրսների բացակայությունը՝ 57.4 տոկոս դեպքերում:
Անհրաժեշտ չեն համարել ԳՏ-ների 15.8 տոկոսը, իսկ 22.3 տոկոսը բաշխվող պարարտանյութերի
որակի հետ կապված խնդիրներ է տեսնում:

Դիզելային վառելիքի դեպքում չօգտված ԳՏ-ների մեծ մասը՝ 47.8 տոկոսը, նշել է, որ իր ԳՏ
վարման համար անհրաժեշտ չէ կամ էապես անրաժեշտ չէ (անհրաժեշտ է փոքր քանակություն)
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դիզելային վառելիքի օգտագործումը, և հետևաբար չեն դիմել Ծրագրին: Չօգվող ԳՏ-ների 35.6
տոկոսն էլ նշել է, որ գինը շուկայականից էապես չի տարբերվում, հետևաբար ԳՏ վարման
տեսանկյունից ազդեցությունը նշանակալի չէ:

Գծապատկեր 4. Մատչելի գներով պարարտանյութերից և դիզելային վառելիքից չօգտվելու
պատճառները, տոկոս

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

3.2 Ծրագրի շահառուները

Համաձայն ՊԱԳԸՀ 2016 հետազոտության արդյունքների` ՊԱԳՀ ծրագրերից օգտվող ԳՏ-ները
հետազոտված մյուս ԳՏ-ների համեմատությամբ ավելի մեծ են և միջինում` ավելի եկամտաբեր:
Հատկապես մեծ և եկամտաբեր են դիզելային վառելիքի ծրագրից օգտվող ԳՏ-ները: Այսպես,
դիզելային վառելիք ձեռք բերած ԳՏ-ների կողմից մշակվող հողատարածքի միջին մակերեսը
կազմում է 3.2 հա, պարարտանյութեր ձեռք բերած ԳՏ-ների դեպքում՝ 1.6 հա, իսկ ՊԱԳՀ
ծրագրերից չօգտվող ԳՏ-ների դեպքում՝ 1.2 հա:

Դիզելային վառելիքից օգտվող ԳՏ-ների գյուղատնտեսական միջին տարեկան եկամուտը կազմում է
2.6 մլն դրամ, պարարտանյութերից օգտվողներինը՝ 1.7 մլն դրամ, իսկ ընդհանրապես ՊԱԳՀ
ծրագրերից չօգտվող ԳՏ-ներինը՝ 1.1 մլն դրամ:

Գծապատկեր 5. ԳՏ-ների եկամուտների և մշակվող հողակտորի համեմատական՝ ըստ ՊԱԳՀ
ծրագրերից օգտվելու չափանիշի

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

Համաձայն կենսամակարդակի սուբյեկտիվ գնահատականների` ծրագրերից օգտված ԳՏ-ների մոտ
72 տոկոսը հանդիսացել է միջին և բարձր եկամտային խմբերից: Միջինից ցածր եկամտային
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Պարարտանյութեր ձեռք բերած ԳՏ-ներ Դիզելային վառելիք ձեռք բերած ԳՏ-ներ Ծրագրերից չօգտված ԳՏ-ներ
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խմբերին է պատկանել մոտ 20 տոկոսը: Չօգտված ԳՏ-ների դեպքում անհամեմատ շատ են աղքատ
և միջինից ցածր եկամտային խմբերին պատկանողները՝ համապատասխանաբար 15 և 30 տոկոս,
իսկ հարուստ ԳՏ-ներ ընդհանրապես չկան։

Գծապատկեր 6. ԳՏ-ների բնութագիրը` ըստ կենսամակարդակի սուբյեկտիվ գնահատականների

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

Ծրագրից օգտվող ԳՏ-ների պարտքային պարտավորությունները չօգտվողների համեմատ ավելի
մեծ են։ Հատկապես տարբերությունն ակնհայտ է դիզելային վառելիքից օգտվող ԳՏ-ների
պարագայում: Նկատենք, որ լիզինգային պարտավորություններ ունեն գերազանցապես
գնահատվող ծրագրերից օգտվող ԳՏ-ները։

Գծապատկեր 7. ԳՏ-ների համեմատական` ըստ պարտավորությունների մեծությունների,
պարտավորություն ունեցող 1 ԳՏ-ի հաշվով, հազար դրամ

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

Թե ծրագրերից օգտվող և թե չօգտվող ԳՏ-ների ինքնագնահատականը գյուղատնտեսության
վարման գիտելիքների վերաբերյալ ցածր չէ: Իրենց գյուղատնտեսական գիտելիքը միջին և միջինից
բարձր է գնահատում ԳՏ-ների մոտ 96 տոկոսը:

0.2%

8.4%

19.7%

62.3%

9.1%

0.3%1.9%

13.3%

30.2%

50.0%

4.5%
0.0%

Ծ
ա

յր
ա

հե
ղ

ա
ղք

ա
տ

Ա
ղք

ա
տ

Գ
Տ

Մ
իջ

ին
ից

ցա
ծր

 Գ
Տ

Մ
իջ

ին
 Գ

Տ

Մ
իջ

ին
ից

բա
րձ

ր 
Գ

Տ

Հ
ա

րո
ւս

տ

ՊԱԳՀ ծրագրերից օգտված ԳՏ-ներ

ՊԱԳՀ ծրագրերից չօգտված ԳՏ-ներ

1,573 1,458 442 516 0

1,706 1,673

556 637 729

2,378 2,253

687 805

1,433

Պարտքային
պարտ.-ներ

Վարկեր բանկերից
կամ վարկային
կազմ.-ներից

Պարտքեր
անհատներից

Փոխառ.-ներ
լոմբարդներից

Լիզինգ

Ծրագրերից չօգտված ԳՏ-ներ

Պարարտանյութեր ձեռք բերած ԳՏ-ներ

Դիզելային վառելիք ձեռք բերած ԳՏ-ներ



16 Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն, www.EDRC.am

Գծապատկեր 8. ԳՏ վարման վերաբերյալ գիտելիքների ինքնագնահատականները, տոկոս

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

Գիտելիքների բարելավման ցանկությամբ ՊԱԳՀ ծրագրերից օգտվող ԳՏ-ների և չօգտվող ԳՏ-ների
կառուցվածքը ևս էապես չի տարբերվում: Միջինում նոր գիտելիքներ ստանալու և եղած գիտելիքը
բարելավելու ցանկություն է հայտնել ԳՏ-ների 56.3 տոկոսը:

Գծապատկեր 9. ԳՏ վարման վերաբերյալ գիտելիքների բարելավման կարիքի համեմատական, տոկոս

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

3.3 Ծրագրի ազդեցությունը և արդյունավետությունը

ՊԱԳՀ ծրագրերից օգտված ԳՏ-ներն իրենց գյուղատնտեսական գործունեությունը համեմատաբար
ավելի արդյունավետ են գնահատում: Եթե պարարտանյութեր ձեռք բերող ԳՏ-ների մոտ 59 տոկոսն
է իր գործունեության արդյունավետությունը գնահատել միջին կամ ավելի բարձր, ապա դիզելային
վառելիքի ծրագրից օգտվողների պարագայում այս ցուցանիշը կազմում է ավելի քան 65 տոկոս,
իսկ Ծրագրերից չօգտվող ԳՏ-ների պարագայում՝ մոտ 49 տոկոս։
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Գծապատկեր 10. ԳՏ գործունեության արդյունավետության ինքնագնահատականները, տոկոս

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

ԳՏ-ները կարևորում են պետական աջակցության քննարկվող ծրագրերի ազդեցությունն իրենց
տնտեսության վարման արդյունավետության բարձրացման տեսանկյունից: Մասնավորապես,
կալիումական և ֆոսֆորական պարարտանյութեր ձեռք բերած ԳՏ-ների ավելի քան 92 տոկոսը
գտնում է, որ իր ԳՏ արդյունավետությունն աճել է կոնկրետ պարարտանյութի օգտագործմամբ:
Ազոտական պարարտանյութեր ձեռք բերողների 80 տոկոսն է տվել նման պատասխան: Դիզելային
վառելիքի դեպքում գնահատականը որոշակիորեն ավելի ցածր է՝ 70 տոկոս:

Գծապատկեր 11. Հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման վրա պարարտանյութերի և
դիզելային վառելիքի ազդեցության ԳՏ գնահատականներ, տոկոս

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

Համապատասխանաբար տարբերվում են Ծրագրերից օգտվող և չօտվող ԳՏ-ների
գյուղատնտեսական եկամուտների ստացման սպասումները: 2016-ին գյուղատնտեսությունից
ստացվող եկամուտների աճի սպասումներ ունեցողները Ծրագրերից օգտվող ԳՏ-ների դեպքում
համեմատաբար շատ են՝ 20.9 տոկոս, իսկ եկամուտների անկում ակնկալողներն ավելի քիչ` 47.1
տոկոս:
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Գծապատկեր 12. 2016թ. գյուղատնտեսությունից սպասվող եկամուտների ԳՏ սպասումների
համեմատական, տոկոս

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

Ծրագրի կատարման վերաբերյալ ԳՏ-ների 12.6 տոկոսը որևէ առաջարկներ կամ դիտարկումներ
չունի: Բավականին շատ են՝ մոտ 28 տոկոս, այն ԳՏ-ները, որոնք գտնում են, որ
պարարտանյութերի գները բարձր են: Հաջորդիվ ԳՏ-ների կողմից կարևորվել են
պարարտանյութերի դիմաց վճարման ժամկետները: ԳՏ-ների ավելի քան 25 տոկոսը գտնում է, որ
ցանկալի է, որ գյուղացիները պարարտանյութերի դիմաց վճարեն բերքի իրացումից հետո և
մասնաբաժիններով, քանի որ կոնկրետ ժամկետում վճարում կատարելու պատճառով հաճախ
ստիպված են լինում պարարտանյութերը պարզապես ձեռք չբերել և հետագայում գնել
վերավաճառողներից:

ԳՏ-ների մոտ 24 տոկոսը գտնում է, որ պարարտանյութերի որակը ցածր է և ավելի որակյալ
պարատանյութերի կարիք կա: Այլ նոր տեսակների պարարտանյութերի կարիքի մասին են նշել ԳՏ-
ների 2.7 տոկոսը, թունաքիմիկատների՝ 1.8 տոկոսը և համապատասխան խորհրդատվության
ստացման՝ կրկին 1.8 տոկոսը: Ծրագրի կատարման ժամկետներից և ուշացումներից դժգոհել է ԳՏ-
ների 4 տոկոսը:

Գծապատկեր 13. ԳՏ-ների դիտարկումները ՊԱԳՀ ծրագրերի շուրջ, տոկոս Ծրագրից օգտված ԳՏ-ների
մեջ

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ
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4. Որակական հետազոտության արդյունքներ

ՊԱԳՀ ծրագրերի գնահատումը ներառում է նաև հանրապետության 4 մարզերում իրականացված 8
ֆոքուս խմբային քննարկումների9 և ոլորտի հիմնական տեղեկացված անձանց հետ
հարցազրույցների արդյունքները: Հարցազրույցները և ֆոքուս խմբային քննարկումները
հետապնդել են սոսկ որակական տեղեկատվության ստացման նպատակ: Արդյունքները ներառում
են անձնական, պրոֆեսիոնալ գնահատականները Ծրագրի մասին` հիմնականում ազդեցության,
արդյունավետության, շահառուների ընդգրկման, գոհունակության խնդիրների վերաբերյալ, ինչպես
նաև ներառում են լուծումներ և Ծրագրի բարելավման վերաբերյալ առաջարկություններ: Ստորև
ամփոփ կերպով ներկայացվում են հարցազրույցների և ֆոքուս խմբային քննարկումների
մասնակիցների հիմնական գնահատականները:

Հիմնական տեղեկացված անձինք

 Հիմնական տեղեկացված անձանց գնահատականներով թեև պարարտանյութերի
բաշխման գործընթացը թափանցիկ է, սակայն նույն գնահատականը չեն կարող տալ արդեն
պարարտանյութերի ձեռք բերման գործընթացի, դրա արդյունավետության և
թափանցիկության վերաբերյալ:

 Մեջբերում են կոնկրետ դեպքեր, երբ տարբեր ընկերություններ կամ գործարարներ ավելի
էժան գներով պարարտանյութեր են ցանկացել ներմուծել, որոնք երբեմն նաև որակական
առումով են գնահատում ավելի արդյունավետ, սակայն Ծրագրի պատճառով ստեղծված
մրցակցային անհավասար պայմանները խոչընդոտ են հանդիսացել։

 Պետության կողմից մատակարար ընկերության ընտրությունն իրականացվում է առանց
մրցույթի հայտարարության և հետևաբար այլ ընկերությունները հնարավորություն չունեն
ներգրավվել ծրագրում։

 Իրավիճակի և ավելի էժան գներով մատակարարման հնարավորությունների կոնկրետ
դեպքերի մասին համապատասխան մատակարարները նույնիսկ տեղեկացրել են
գյուղատնտեսության նախարարությանը, սակայն դրանից գործընթացի ձևաչափը չի
փոխվել և նրանց մրցույթին մասնակցության մասին հնարավորություն չի տրվել:

 Ի տարբերություն գործարարների` ոլորտի փորձագետների կարծիքով հնարավոր է
պարարտանյութերի արտադրությունը կազմակերպել հենց Հայաստանում, նաև կարելի է
կազմակերպել օրգանական պարարտանյութերի արտադրություն: Ցանկացած դեպքում
պարարտանյութերը կլինեն ավելի էժան, քան սուբսիդավորված գնով առաջարկվող
պարարտանյութերն են։

 Փորձագետների գնահատմամբ` օրգանական պարարտանյութերն ավելի բարձր
էֆեկտիվություն ունեն, սակայն ժամանակ կպահանջվի գյուղատնտեսությամբ
զբաղվողների ընկալման փոփոխության, տեղեկացվածության և գիտելիքների մակարդակի
բարձրացման համար: Ներկայումս Հայաստանում որոշ ընկերություններ արդեն իսկ սկսել
են օրգանական պարարտանյութի արտադրություն իրականացնել։

 Նրանք գտնում են, որ երկրում առկա քիմիական պարարտանյութերի պահանջարկը կարելի
է բավարարել նաև Վանաձորի քիմիական գործարանի վերագործարկմամբ։ Վերջինը

9 Մարզային քննարկումները, ՏԶՀԿ կողմից նախանշված մեթոդաբանության և մշակված հարցաշարի հիման վրա, իրականացրել
են ծագրի շահառու 5 ՀԿ-ները:
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տեխնիկապես պատրաստ է ազոտական, ինչպես նաև կալիումական պարարտանյութերի
արտադրության համար: Հիմնավորում են, որ արտադրված պարարտանյութերի գինը
անհամեմատ էժան կլինի ներմուծվող պարարտանյութերից, իսկ արտադրությունը կարելի է
կազմակերպել տեղական հումքով:

Ֆոքուս խմբային քննարկումներ

 Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող բոլոր ՏՏ-ները, ովքեր ցանկություն են ունեցել, օգտվել են
մատչելի գներով տրամադրվող դիզելային վառելանյութից և պարարտանյութերից։
Չօգտվելու հիմնական պատճառը նախօրոք պահանջվող գումարի բացակայությունն է,
ֆինանսական խնդիրները։

 Առաջարկվող պարարտանյութերը չնայած թանկ են, սակայն դրանք իրենց հասանելի
հիմնական հնարավորությունն են: ԳՏ-ներին հաճախ ձեռնտու է որոշակիորեն ավելի թանկ
ձեռք բերել համայնքից, քան ավելի էժան՝ Երևան քաղաքից, երբեմն նույնիսկ
մարզկենտրոնից:

 Պարարտանյութից օգտվեղները բավականին շատ են, իսկ դիզելային վառելիքից օգտվում
են մեծամասամբ գյուղատնտեսական տեխնիկա ունեցողները։ Ընդ որում, եթե
պարարտանյութերի արժեքն իրենց հասանելի շուկայական տարբերակներից էժան է, ապա
դիզելային վառելիքի պարագայում գինը շատ մոտ է շուկայականին:

 Տրամադրվող պարարտանյութերը և դիզելային վառելիքը որակական առումով չեն
տարբերվում շուկայում առկա նույն ապրանքներից։

 Ծրագրի ընդգրկվածությունն ավելի մեծացնելու համար, առաջարկում են ձեռք բերվող
ապրանքների դիմաց վճարումներն իրականացնել ոչ թե նախօրոք, այլ ստացված բերքի
իրացումից հետո կամ մաս-մաս։ Պատճառն այն է, որ գյուղացիները վճարունակ չեն, և
երբեմն ստիպված են լինում վարկ վերցնել, որպեսզի կարողանան նախապես վճարել
անհրաժեշտ պարարտանյութի դիմաց։

 Պարարտանյութերի տրամադրման ժամկետները պետք է հստակեցնել. երբեմն բաշխումն
ուշացնում են:

 Համայնքների ղեկավարները ուռճացնում են մշակվող վարելահողերի քանակը, վերցնում են
սուբսիդավորվող գներով վառելանյութը և վաճառում տեղի շուկայում՝
բենզալցակայաններին։

 Պարարտանյութերի գներն իրականում ուռճացվում են, հետո սուբսիդավորվում, և անգամ
դրանից հետո մենք գյուղացու համար ունենում ենք Վրաստանից ավելի թանկ
պարարտանյութեր:

 Պարարտանյութերի առաջարկվող սուբսիդավորված գինը ԳՏ-ների համար մնում է ոչ
մատչելի։

 Հողերի որակական վերլուծությունը կարևոր է: Մարդիկ հաճախ չգիտեն, թե ինչ
պարարտանյութ է պետք այդ հողին և, քանի որ ավանդաբար լսել են ազոտական
պարարտանյութի մասին (իրենց լեզվով ասած՝ սելիտրա), հենց դա էլ ուզում են։ Սա կարող
է բացասաբար ազդել և հանգեցնել հողերի որակի անկմանը։ Պարարտանյութի տեսակը
նաև մեծ կախում ունի մշակաբույսից, ինչը նույնպես հաշվի չի առնվում։ Այսինքն` նույն
հողին տարբեր տարիների տարբեր տեսակի պարարտանյութ է պետք՝ կախված, թե բույսը
ինչի կարիք ունի։

 Երկու ծրագրերի հիմնական թերություններից մեկն այն է, որ գյուղացուց գումարն ուզում են
աշնանը, իսկ վառելիքն ու պարարտանյութը հատկացնում են գարնանը։ Այս
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անհամապատասխանությունը բերում է նրան, որ հատկապես փոքր հողակտոր մշակող
աղքատ տնտեսությունները չեն օգտվում։ Եթե պարարտանյութի համար մարդիկ ստիպված
վճարում են, ապա դիզվառելիքը գերադասում են սեզոնի ընթացքում պարտքով վերցնել
մոտակա բենզակայանից, քան մի քանի ամիս շուտ կանխավճար տալ։ Կանխավճարի
մեխանիզմը պետք է ամբողջությամբ վերանայվի։

 Եթե հաշվի առնենք, որ աշնանը պատվերը ձևայկերպելիս մարդիկ վճարում են վարկային
միջոցներով, որոնք ներգրավվում են տարեկան մինչև քսան տոկոսով, ապա
սուբսիդավորման արդյունավետությունն ընդհանրապես հարցականի տակ է։
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5. Հիմնական արդյունքների ամփոփում և
առաջարկություններ

5.1 Ծրագրի համապատասխանությունը

 Համաձայն հետազոտության արդյունքների` հանրապետության ԳՏ-ներին բնորոշ է մշակվող
հողակտորների փոքր չափսերը, մասնագիտացման և ապրանքային տնտեսության ցածր
մակարդակը, գյուղատնտեսությունից ստացվող փոքր եկամուտները և տնտեսությունը
ընդլայնելու համար միջոցների անբավարարությունը: Ցածր է ԳՏ-ների տեխնիկական
զինվածությունը, կառավարման հմտությունները, առկա է շուկայավարման և
գյուղատնտեսության վարման մասնագիտական գիտելիքների պակաս:

 Հանրապետության ԳՏ-ներն իրենց գործունեությունը համարում են ցածր արդյունավետ և դրա
բարելավման գործում հիմնականում կարևորում են տարբեր կարգի պետական աջակցության
դերը, այդ թվում՝ էժան պարարտանյութերով և թունաքիմիկատներով ապահովման
հնարավորությունը:

 «Պետական աջակցություն գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին» բյուջետային ծրագրերը
գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին անուղղակիորեն սուբսիդավորման ծրագրեր են,
որոնք ուղղված են ԳՏ-ների կողմից սպառվող պարարտանյութերի և դիզելային վառելիքի
ծախսերի կրճատմանը: Ծրագրերին տարեկան հատկացվում է մոտ 3.1 մլրդ դրամ կամ
գյուղատնտեսության  բյուջեի մոտ 23 տոկոսը:

 Ծրագրերը որպես այդպիսին չեն հակասում ոլորտում սահմանված քաղաքականությունների
գերակայություններին, շահառուների իրական կարիքներին: Վերլուծությունները ցույց են տալիս,
որ Ծրագրերի ձևակերպումը, ինչպես նաև իրականացման արդյունավետությունը բարձրացման
կարիք ունի:

5.2 Ծրագրի ազդեցությունը և արդյունավետությունը

 Գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին պետական աջակցության ծրագրերից վերջին երեք
տարիների ընթացքում օգտվել է հետազոտության մասնակցած ԳՏ-ների մոտ 66 տոկոսը:
Մասնավորապես, մատչելի գներով որևէ կարգի պարատանյութեր է ձեռք բերել ԳՏ-ների 64.3
տոկոսը, իսկ դիզելային վառելիք՝ 15.6 տոկոսը:

 Պարատանյութերից չօգտվելու հիմնական պատճառ է հանդիսացել պատվերի ձևակերպման
ժամանակահատվածում ֆինանսական ռեսուրսների բացակայությունը՝ 57.4 տոկոս դեպքերում:
Անհրաժեշտ չի համարել ԳՏ-ների 15.8 տոկոսը, իսկ 22.3 տոկոսը բաշխվող պարարտանյութերի
որակի հետ կապված խնդիրներ է տեսնում:

 Շահառու ԳՏ-ների մարզային բաշխումը համամասնական չէ: Պարարտանյութերի սպառման
ծավալներով առավելապես աչքի են ընկնում Արարատի, Արմավիրի և Գեղարքունիքի մարզերը,
իսկ դիզելային վառելիքի սպառման ծավալներով՝ Կոտայքի, Լոռու և Շիրակի մարզերը:

 ՊԱԳՀ ծրագրերից օգտվող ԳՏ-ները, հետազոտված մյուս ԳՏ-ների համեմատությամբ, ավելի
մեծ են և միջինում ավելի եկամտաբեր: Հատկապես մեծ և եկամտաբեր են դիզելային վառելիքի
ծրագրից օգտվող ԳՏ-ները: Նրանց մեծամասնությունը միջին և բարձր եկամտային խմբերից է,
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մշակում է համեմատաբար ավելի մեծ հողակտորներ, գյուղատնտեսությունից ստացվող
եկամուտները միջինում ավելի բարձր են:

 ՊԱԳՀ ծրագրերից օգտվող ԳՏ-ները մնացածնի համեմատությամբ իրենց տնտեսության
արդյունավետությունը շատ ավելի բարձր են գնահատում և կարևորում են ծրագրերի
ազդեցությունն իրենց ԳՏ վարման արդյունավետության տեսանկյունից:

 ԳՏ-ների մասնակցությունը ծրագրին բարձր չէ, քանի որ գյուղացու համար այնուամենայնիվ
սուբսիդավորված գնով պարարտանյութերը շարունակում են մնալ թանկ:

 ԳՏ-ների մոտ 28 տոկոսը գտնում է, որ պարարտանյութերի գները բարձր են, իսկ 25 տոկոսը
կարևորվում է պարարտանյութերի դիմաց վճարման ժամկետները: ԳՏ-ների
անվճարունակության պատճառով հաճախ պարարտանյութերը ձեռք են բերվում
վերավաճառողներից կամ պարտքեր են ձևավորում՝ ԳՏ-ների համար բարձրացնելով
պարարտանյութի միավորի արժեքը:

 ԳՏ-ների մոտ 24 տոկոսը գտնում է, որ պարարտանյութերի որակը ցածր է և ավելի որակյալ
պարատանյութերի կարիք կա: Այլ նոր տեսակների պարարտանյութերի կարիքի մասին է նշել
ԳՏ-ների 2.7 տոկոսը, թունաքիմիկատների՝ 1.8 տոկոսը:

 Պարարտանյութերի տրամադրման ժամկետները ոչ միշտ են պահպանվում և երբեմն տեղի են
ունենում ժամանակացույցի խախտումներ, ուշացումներ:

 Պարարտանյութեր մատակարարող կազմակերպության ընտրության գործընթացը թափանցիկ
չէ, պարարտանյութերի շուկայում ստեղծվել են մրցակցային անհավասար պայմաններ՝
սահմանափակելով ինչպես ներմուծման, այնպես էլ ներքին արտադրության զարգացումը:
Արդյունքում բաշխվող պարարտանյութերի գները հիմնավորված չեն և նվազման
հնարավորություններ ունեն:

 Տարբեր ուսումնասիրություններ փաստում են ինչպես նույն, այնպես էլ ավելի էժան և որակական
հատկություններով չզիջող այլ արտադրանքի ավելի էժան ներմուծման հնարավորությունների
մասին: Ըստ այդմ` հիմնավորվում է պարարտանյութերն առնվազն 36 տոկոսով ցածր սակագնով
գյուղացիներին տրամադրելու հնարավորությունը: Այլ մոտեցումների դեպքում առկա են նույնիսկ
առավել արտոնյալ պայմաններով տրամադրելու հնարավորություններ:

5.3 Հիմնական առաջարկություններ

 Հայտնի է, որ Հայաստանում գյուղատնտեսության զարգացմանը խոչընդոտող գործոններից
մեկը պարարտանյութերի խնդիրն է: Չնայած տարիներ շարունակ պետական ամենաբարձր
մակարդակներում խնդիրը բազմիցս քննարկվել է, և որոշումներ են ընդունվել դրան
արմատական լուծում տալու կապակցությամբ, սակայն այն մնում է չլուծված, և պետությունը
շարունակում է հսկայական միջոցներ հատկացնել մասնավոր անձանց կողմից Հայաստան
պարարտանյութերի ներկրումը սուբսիդավորելու նպատակով:

 Հանրապետությունում առկա է իրավիճակ, երբ հնարավոր է պարարտանյութերի խնդիրը
տեղական արտադրության հաշվին թեկուզ մասամբ լուծելու հնարավորություն, սակայն այս
ուղղությամբ քայլեր չեն ձեռնարկվում և քննարկումները փակուղի են մտնում: Իրավիճակը
պահանջում է խնդիրը վերածել ավելի լայն հանրային քննարկումների թեմայի՝ հասկանալու`
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ինչու են սահմանափակվում թե գյուղատնտեսության և թե ներքին արտադրության, ինչպես նաև
մրցակցության զարգացման հնարավորությունները: Անհրաժեշտ է հասարակությանը
հիմնավորել այլընտրանքային լուծումների բացակայությունը և վերջիններիս ծախսային ոչ
արդյունավետությունը:

 Ծրագրի շուրջ տարբեր մակարդակներում (գիտնականներ, գործարարներ, ոլորտի
մասնագետներ) քննարկումները տարբեր իմաստով հանգեցնում են Ծրագրի լուրջ վերանայման
անհրաժեշտության: Կարճաժամկետում առնվազն տարբեր մատակարարների կողմից ծրագրին
մասնակցության և ներմուծվող համեմատաբար էժան պարարտանյութերով փոխարինման, իսկ
միջնաժամկետում՝ ներքին արտադրությամբ ներմուծման առնվազն մասնակի փոխարինման
հնարավորությունների ձևավորմամբ:

 Գործող աջակցության համակարգը սկզբունքային փոփոխությունների կարիք ունի։  Ներկրվող
պարարտանյութերի գինը և որակը մասնագիտական և հանրային քննարկումների առարկա
պիտի դառնա: Տարբեր մակարդակներում ոլորտի փորձագետների կողմից առաջարկվող բոլոր
այլընտրանքների հիմքում ռեսուրսների էական տնտեսման հնարավորություններն են:

 ՊԱԳՀ ծրագրերի արդյունավետության բարձրացման առավել կոնկրետ առաջարկները
հետևյալն են.

 Ընդհանուր առմամբ, սուբսիդավորման ծրագրի ծախսային արդյունավետությունը
այլընտրանքային հնարավորությունների առկայության տեսանկյունից հիմնավորման կարիք
ունի: Առաջին հերթին պետք է քննարկել, արդյոք ռեսուրսների սուբսիդավորումը լավագույն
ռազմավարությունն է՝ հաշվի առնելով առկա միջոցների խիստ սահմանփակությունը։
Առաջին հարցը, որ պետք է այս համատեքստում քննարկել՝ աջակցության գործիքներն
ուղղել ռեսուրսների գների սուբսիդավորմանը, թե՞ ապրանքների։ Տարբեր եղանակներ կան
ԱՀԿ սահմանափակումները շրջանցել և սուբսիդավորել արտադրանքի իրացումը՝ կաթի,
մսի, ցորենի, խաղողի երաշխավորված գների միջոցով։

 Այնուհետև պետք է քննարկել մոնոպոլիաների վիճակը և շուկայի ձախողումները։
Առաջնային հարց է՝ արդյո՞ք կառավարությունը իր գործիքներով չի ստեղծում շուկայի
ձախողում։ Վստահաբար դա կա պարարտանյութի շուկայում։ Այս գործիքի նման ձևով
կիրառումը ընդհանրապես պետք է բացառել, քանի որ ազատ շուկայական
հարաբերությունների պայմաններոմ Հայաստանում կարող է սահմանվել պարարտանյութի
ավելի ցածր գին, քան հիմա սուբսիդավորված գինն է։ Ընդհանրապես, եթե պետական
լծակը խեղել է շուկայական մրցակցությունը, ապա անգամ ամենալավ գործիքն այս
դեպքում պարունակում է կոռուպցիոն ռիսկեր, որոնք որևէ մեկը վերջիվերջո կիրացնի։

 Քննարկման առարկա պիտի դառնա նաև ծրագրերին ուղղվող ռեսուրսների ներկա
ծավալների  ուղղորդումը դեպի ներքին արտադրություն: Հնարավոր է արդյոք առկա
ռեսուրսներով կազմակերպել նույն պարարտանյութերի կամ փոխարինող
պարարտանյութերի ներքին արտադրություն:

Եթե հանկարծ պարզվի, որ պարարտանյութերի ձեռքբերման սուբսիդավորումը տեղին է, ապա,
գոնե պետք է հետևել հետևյալ կանոններին՝

 Կանխավճարներ գյուղացին չի կարող տալ։ Ֆինանսական խնդիրը իր համար
ամենաէականն է։ Այլ աջակցության գործիքները չպետք է վատացնեն ավելի էական
հիմնահարցի վիճակը։
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 Պարարտանյութի իրացումը պետք է ուղեկցվի հողերի և մշակաբույսերի հետազոտությամբ՝
պարզելու համար տվյալ հողին և դրա վրա աճեցվող մշակաբույսին ամենահարմար
պարարտանյութն ու դրա անհրաժեշտ քանակը։

 Սահմանել գյուղատնտեսական քաղաքականության առաջնային թիրախը յուրաքանչյուր
տարածաշրջանի համար։ ԳՏ-ների միջին խավը գյուղատնտեսության զարգացման
ապագան է և, իմ կարծիքով, հենց այս տնտեսությունները պետք է թիրախավերվեն
պետական աջակցության գործիքները ընտրելիս։ Իսկ առավելապես փոքր արտադրողներին
առավելապես սոցիալական աջակցության գործիքներ են պետք, քան տնտեսական։

 Մյուս կողմից, գնումների և մատակարարի ընտրության գործընթացը տարբեր ռիսկեր է
պարունակում: Նշված գործընթացների թափանցիկության բարձրացման միջոցառումներն
այս իմաստով կարևորվում են: Անհրաժեշտ է պարարտանյութեր մատակարարող
ընկերության ընտրությունն այսուհետ իրականացնել բաց և հրապարակային մրցույթների
միջոցով:

 Վերանայել բյուջետային ծրագրի կատարողական (ոչ ֆինանսական) ցուցանիշները`
ներառելով ԳՏ-ների ընդգրկումը և միջոցառումների արդյունավետությունը բնութագրող նոր
ցուցանիշներ՝ օգտվելով բերված ուղեցուցային ցուցանիշներից:



26 Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն, www.EDRC.am

Հավելված 1: Թիրախային գյուղացիական տնտեսությունների
բնութագիրը

Աղյուսակ 7. ԳՏ անդամների միջին թվաքանակը,
մարդ

Աղյուսակ 8. Գյուղատնտեսությունում զբաղված ԳՏ
անդամների սեռատարիքային կառուցվածքը,

տոկոս

ՏՏ ընդամենը անդամներ 5.2

Սովորաբար միասին բնակվողներ 4.8

Սովորաբար արտերկրում
բնակվողներ/աշխատողներ
(տարվա մեջ ավելի քան 3 ամիս)

0.3

Սովորաբար ՀՀ այլ բնակավայրում
բնակվողներ/աշխատողներ
(տարվա մեջ ավելի քան 3 ամիս)

0.1

Գյուղատնտեսությունում զբաղվողներ 3.1

Այդ թվում՝ Կին 1.47

Տտղամարդ 1.54

Կին 48.8
Տղամարդ 51.2
0-15 տարեկան 4.4
16-62 տարեկան 80.1
63 տարեկան և ավել 15.5
2 տարեց 10.9
1 տարեց 24.9
2 և ավել երեխա 7.6
1 երեխա 5.5
Միայն աշխատանքային տարիքի անձինք 58.2
Միայն ծերեր, կանայք և երեխաներ 19.5
Միայն տղամարդիկ 8.4
Միայն կանայք 9.1

Գծապատկեր 14. Գյուղատնտեսությունում զբաղված
ԳՏ անդամների սեռատարիքային պատկերը, տոկոս

համապատասխան խմբում

Գծապատկեր 15. Գյուղատնտեսությունում զբաղված
ԳՏ անդամների զբաղվածության սեռատարիքային

պատկերը, տոկոս համապատասխան խմբում

Աղյուսակ 9. Գյուղատնտեսությունում զբաղված ԳՏ անդամների կրթական մակարդակը, տոկոս

Ընդամենը գյուղատնտ.
զբաղվածներ

Ծրագրերից օգտված
ԳՏ-ների անդամներ

Ծրագրերից չօգտված
ԳՏ-ների անդամներ

Բարձրագույն 12.1 19.1 11.3
Միջին մասնագիտական 18.8 26.6 18.0
Միջնակարգ 53.5 41.9 54.8
Մինչև 8-րդ (9-րդ) դասարան 8.2 6.4 8.4
Ուսանող/սովորող 7.3 6.0 7.5

6.0

12.7

21.0

15.8

17.0

15.7

11.7

51.2

0-15

16-24

25-35

36-45

46-55

56-65

66+

Ընդամենը

2.7

9.7

18.8

18.1

20.5

18.7

11.5

48.8

Տղամարդ Կին

22.4

23.2

32.2

14.0

25.8

9.3

Ընդամենը

Չափահաս
(16տ և ավել)

Տղամարդ
(16տ և ավել)

Կին
(16տ և ավել)

Աշխատունակ
(16տ - 62տ)

Տարեց
(63տ և ավել)
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Աղյուսակ 10. Մշակվող հողակտորների բաշխումը` ըստ տնօրինման իրավունքի, տոկոս

Տնօրինման իրավունք
Առկայություն Օգտագործում

Տոկոս Հա Տոկոս Հա
Սեփական 99.2 1.5 83.2 1.2
Վարձակալված 15.4 1.4 14.9 1.4
Բարեկամից, հարևանից, համայնքից
անհատույց վերցված

6.2 0.6 2.0 0.6

Ընդամենը - 1.8 100.0 1.5

Աղյուսակ 11. Հողօգտագործողների բաշխումը` ըստ օգտագործվող հողի մակերեսի, տոկոս բոլոր ԳՏ-
ների մեջ

Բոլոր ԳՏ-ներ Օգտված ԳՏ-ներ Չօգտված ԳՏ-ներ
0 - 0.1 հա 7.5 3.0 4.5
0.1 - 0.5 հա 29.5 18.6 10.9
0.5 - 1.0 հա 22.1 15.3 6.8
1.0 - 2.0 հա 19.5 13.4 6.1
2.0 - 5.0 հա 18.0 12.7 5.2
5.0 և ավել հա 3.4 2.8 0.7

Աղյուսակ 12. ԳՏ-ների բաշխումը` ըստ գյուղմթերքների արտադրության և գործունեության ոլորտների

Բոլորգյուղմթ Օգտված ԳՏ-ներ Չօգտված ԳՏ-ներ
Պտուղներ, մրգեր և խաղող 79.0 79.5 78.2
Կարտոֆիլի արտադրություն 62.4 65.8 55.8
Վարունգ և լոլիկ 54.4 53.4 56.5
Այլ բանջարաբոստանային մշակաբույսեր 49.8 52.2 45.1
Կերային մշակաբույսեր և խոտեր, բնական
խոտհարքներ 49.1 50.0 47.4

Հատիկաընդեղենային մշակաբույսեր 43.6 44.6 41.6
Հացահատիկային մակաբույսեր 36.3 43.8 21.8
Հատապտուղներ 25.8 28.8 20.1
Տեխնիկական մշակաբույսերի
արտադրություն 1.0 1.0 1.0

Ջերմոցային տնտեսություն 10.6 10.6 10.7

Աղյուսակ 13. Գյուղատնտեսական միջին համախառն եկամուտը 1 ԳՏ հաշվով, դրամ
Բոլոր ԳՏ-ներ Օգտված ԳՏ-ներ Չօգտված ԳՏ-ներ

Անասնապահություն 605,169 675,611 458,818
Բուսաբուծություն 925,365 1,034,952 710,604
Հարակից գործունեություն 359,528 380,386 315,054
Ընդամենը 1,509,786 1,703,128 1,137,541
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Աղյուսակ 14. Գյուղատնտեսական համախառն եկամտի կառուցվածքը, տոկոս
Բոլոր ԳՏ-ներ Օգտված ԳՏ-ներ Չօգտված ԳՏ-ներ

ԳՏ-ներում
սպառված

Փոխանակված
կամ վաճառված

ԳՏ-ներում
սպառված

Փոխանակված
կամ վաճառված

ԳՏ-ներում
սպառված

Փոխանակված
կամ վաճառված

Անասնապահություն 53.1 46.9 53.8 46.2 50.8 49.2
Բուսաբուծություն 36.2 63.8 34.9 65.1 39.7 60.3
Հարակից գործունեություն 26.4 73.6 28.4 71.6 21.3 78.7
Ընդամենը 40.3 59.7 40.1 59.9 40.9 59.1

Աղյուսակ 15. ԳՏ-ների կողմից իրացվող բերքի և մթերքի բաշխումը
Իրացվող բերքի մասնաբաժինը Բոլոր ԳՏ-ներ Օգտված ԳՏ-ներ Չօգտված ԳՏ-ներ
0-20 տոկոս 25.2 23.4 28.6
21-40 տոկոս 13.4 14.0 12.3
41-60 տոկոս 22.1 21.1 24.0
61-80 տոկոս 20.5 21.4 18.8
81-100 տոկոս 18.8 20.1 16.2

Աղյուսակ 16. Գյուղատնտեսական գործունեությունից ստեղծված եկամտի` ընտանիքի հոգսերը
հոգալու բավարարության ԳՏ գնահատականներ, տոկոս

Բոլոր ԳՏ-ներ Օգտված ԳՏ-ներ Չօգտված ԳՏ-ներ
Լիովին բավարարում է 4.2 5.6 1.6
Մասամբ է բավարարում 59.4 63.3 51.9
Չի բավարարում 36.4 31.1 46.4
Ընդամենը 100.0 100.0 100.0

Աղյուսակ 17. Գյուղատնտեսական գործունեությունից ստեղծված եկամտի` տնտեսությունն
ընդլայնելու բավարարության ԳՏ գնահատականներ, տոկոս

Բոլոր ԳՏ-ներ Օգտված ԳՏ-ներ Չօգտված ԳՏ-ներ
Բավարարում է 2.7 3.5 1.0
Չի բավարարում 97.3 96.5 99.0
Ընդամենը 100.0 100.0 100.0

Աղյուսակ 18. ԳՏ արդյունավետության բարձրացման խնդիրները, տոկոս
1-ին

տարբերակ
2-րդ

տարբերակ Ընդամենը

ֆինանսական ներդրումների կարիք 31.8 5.4 37.3
ոռոգման խնդիր (ջրի պակաս և թանկ գին) 16.0 2.9 18.8
իրացման խնդիրներ (գներ և շուկաներ) 10.2 2.3 12.5
էժան և որակյալ պարարտանյութեր, թունաքիմիկատներ 5.5 4.2 9.8
գյուղատնտեսական ռիսկեր 5.1 2.8 7.9
գյուղատնտեսական տեխնիկայի խնդիր 5.0 2.3 7.3
պետական աջակցության պակաս 5.8 0.9 6.7
որակյալ և էժան սերմերի պահանջ 3.0 1.9 4.9
աշխատող ձեռքի պակաս 2.5 1.1 3.7
որակյալ հողերի պակաս 1.9 1.4 3.3
վառելիքի բարձր գներ 0.7 0.4 1.1
գյուղատնտեսական խորհրդատվության պակաս 1.0 0.1 1.1
դպ 7.3 0.0 7.3
արդյունավետ չի դառնա 4.2 0.0 4.2
Ընդամենը 100.0 25.8 -
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Աղյուսակ 19. Պետական աջակցության մասին տեղեկատվության աղբյուրները, բազմակի պատասխան,
տոկոս համապատասխան խմբում

Բոլոր ԳՏ-ներ Օգտված
ԳՏ-ներ

Չօգտված
ԳՏ-ներ

Ընկերներից, բարեկամներից, ծանոթներից,
համագյուղացիներից 51.2 50.7 51.9

Հեռուստատեսությունից, ռադիոյից կամ մամուլից 39.4 37.5 18.2
Ինտերնետից 4.4 4.2 0.6
Գյուղապետարանից 60.6 70.5 12.3
Գյուղի հայտարարությունների պատից 25.8 29.1 1.3
Մարզպետարանից 0.8 1.2 0.0
ՓՄՁ աջակցող կառույցներից 0.2 0.0 0.0
ՀԿ-ներից, ծրագրերից ԳԱՄԿ-ից 0.2 0.2 0.0
Չենք ստանում 0.3 0.3 0.3

Աղյուսակ 20. ԳՏ-ների կողմից տեղեկատվության ստացման պահանջը, տոկոս

Բոլոր ԳՏ-ներ Օգտված
ԳՏ-ներ

Չօգտված
ԳՏ-ներ

Անվճար կամ ցածր գներով աջակցություն 56.3 59.1 51.0
Իրականացվող պետական
աջակացության ծրագրեր 31.2 32.3 28.9

Վարկեր և ֆինանսավորման այլ
հնարավորություններ

29.5 28.5 31.5

ԳՏ խորհրդատվություններ 20.3 22.9 15.3
Վաճառքի շուկաների մասին տեղեկություններ 20.2 22.9 14.9
Նորարարական տեխնոլոգիաներ 12.1 13.1 10.1
Հասարակական և միջազգային կազմ.կողմից իրականացվող
ծրագրեր 7.4 7.7 6.8

Այլ 0.8 0.7 1.0
Ոչինչ 16.7 14.8 21.1

Աղյուսակ 21. Գյուղատնտեսական համախառն եկամտի կառուցվածքը, տոկոս

Բոլոր ԳՏ-ներ Օգտված
ԳՏ-ներ

Չօգտված
ԳՏ-ներ

Անվճար կամ ցածր գներով աջակցություն 56.3 59.1 51.0
Իրականացվող պետական
աջակացության ծրագրեր 31.2 32.3 28.9

Վարկեր և ֆինանսավորման այլ
հնարավորություններ 29.5 28.5 31.5

ԳՏ խորհրդատվություններ 20.3 22.9 15.3
Վաճառքի շուկաների մասին տեղեկություններ 20.2 22.9 14.9
Նորարարական տեխնոլոգիաներ 12.1 13.1 10.1
Հասարակական և միջազգային կազմ.կողմից իրականացվող
ծրագրեր 7.4 7.7 6.8

Այլ 0.8 0.7 1.0
Ոչինչ 16.7 14.8 21.1
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Աղյուսակ 22. Պարտքային պարտավորություններ ունեցող ԳՏ-ները, տոկոս համապատասխան խմբում

Բոլոր ԳՏ-ներ Օգտված
ԳՏ-ներ

Չօգտված
ԳՏ-ներ

Ընդամենը 72. 3 68.4 79.9
Վարկեր բանկերից և վարկային կազմակերպություններից 61.1 57.1 68.8
Պարտքեր անհատներից 28.9 24.4 37.7
Փոխառություններ լոմբարդներից 11.2 10.3 13.0
Լիզինգ 0.4 0.7 0.0

Աղյուսակ 23. Պարտավորությունների օգտագործման ուղղությունները, տոկոս պարտավորություններ
ունեցողների մեջ

Բոլոր ԳՏ-ներ Օգտված
ԳՏ-ներ

Չօգտված
ԳՏ-ներ

Գյուղատնտեսական նպատակով 70.9 75.9 62.6
Սերմերի, պարարտանյութի և այլ նյութերի/միջոցների
ձեռքբերում

53.5 58.9 44.7

Ոռոգման ծախսեր 17.6 19.0 15.4
Ներդրումներ կենդանիների և անասունների մեջ
(ձեռքբերում)

18.9 18.7 19.1

Նոր արտադրանքի/գործունեության փորձարկման և
ներդրման ծախսեր 8.0 7.9 8.1

Կապիտալ շինարարություն և նորոգում 4.8 6.2 2.4
Ներդրումներ շարժական գույքում 2.8 3.4 1.2
Անշարժ գույքի գնում 2.6 75.9 62.6
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Հավելված 2: Մամուլի և առկա հրապարակումների ամփոփում

 Հայաստանում կարելի է արտադրել տեղական օրգանական պարարտանյութեր, որոնք
ներմուծվողից շատ ավելի էժան կլինեն։ Այս մասին նշում է Green Pharm ընկերության հիմնադիր
Հրաչ Հակոբյանը: Ընկերությունը արտադրում է սեփական պարարտանյութեր ու արդեն դիմել է
դրանք, որպես օրգանիկ արտադրանք, հավաստագրելու համար։ Ընկերությունը ստացել է
համապատասխանության հավաստագիր և «Ստանդարտ Դիալոգից», և Պետստանդարտից, իսկ
տեխնիկական փորձաքննության համար դիմել է ԳՆ բանջարեղենաբոստանային ու տեխնիկական
կուլտուրաների գիտական կենտրոն: Պարարտանյութը ոչ միայն բարձրացնում է բերքատվությունը,
այլև հողաբարելավման միջոց է, ճնշում է վնասակար սնկային միկրոօրգանիզմներն ու օգնում
բույսերին յուրացնել քիմիական պարարտանյութերի մնացորդները:
https://news.am/arm/news/353018.html
 «Կրեպսոն» ընկերության գործադիր տնօրեն Արման Երեմյանն իր գործընկեր Արմեն
Խաչատրյանի հետ համագործակցելով իսրայելական աշխարհահռչակ «ICL» ընկերության հետ՝
2013-ին Իսրայելից մասնագետներ են հրավիրել Հայաստան, որոնք այս նույն ընկերության
արտադրած կալիում-ֆոսֆորական պարարտանյութը Արմավիրի մարզում փորձարկել են և բարձր
արդյունքներ ստացել:
2015 թվականին «Կրեպսոն» ընկերությունը գյուղատնտեսության նախարարություն է դիմել իր
ծրագրով և առաջարկել պետական սուբսիդավորմամբ իսրայելական կալիում-ֆոսֆորական
պարարտանյութը ներկրել և տրամադրել գյուղացիներին: Երեմյանի պատմելով՝ ներկայում
գյուղացիներին տրամադրվող կալիում-ֆոսֆորական պարարտանյութը 1 հեկտարի համար արժե
154 հազար դրամ, որից 77 հազարը սուբսիդավորում է կառավարությունը, իսկ «Կրեպսոնի»
առաջարկած գինն ընդամենը 55 հազար դրամ է: Ընդ որում, «Կրեպսոնի» առաջարկած ծրագրով ու
իսրայելական պարարտանյութով 1 հեկտարի համար անհրաժեշտ է 250 կգ պարարտանյութ, որն
ապահովելու է բարձր բերքատվություն, իսկ կառավարության սուբսիդավորմամբ գյուղացիներին
ներկայում տրվող պարարտանյութը 1 հեկտարին կազմում է 550 կգ:
Բոլոր հաշվարկները ներկայացրել են կառավարություն: Սակայն վերջնական արդյունքում
հնարավորություն չեն ունեցել մասնակցելու մրցույթին, քանի որ այդ մասին տեղեկացվել են
մրցույթից ընդամենը 3 ժամ առաջ:
http://www.aravot.am/2016/05/03/687232/
 Տեղական պարատանյութերի արտադրությունը խթանելու նպատակով Հայաստանի
Հանրապետության կառավարությունը 01.04.2011թ. նիստում որոշեց 50 մլն դրամ հատկացնել
Գյուղատնտեսության նախարարությանը` «Սիս-95» ՍՊ ընկերությանը10 տարեկան 0.01 տոկոս
տոկոսադրույքով վարկ տրամադրելու համար: Այս ծրագրով պետությունը ցանկանում էր աջակցել
օրգանիկ պարարտանյութ արտադրող տեղական ընկերությանը, որի արտադրանքի
հատկանիշները ներկրվող սելիտրայի հատկանիշներից ավելի բարձր են, գինը սելիտրայի գնից
ավելի էժան է, իսկ արդյունավետության տեսանկյունից այն ավելի լավն է:
http://mail.asrc.am/index.php?id=101&tx_ttnews%5Bcat%5D=77&tx_ttnews%5Btt_news%5D=
2003&tx_ttnews%5BcalendarYear%5D=2011&tx_ttnews%5BcalendarMonth%5D=3&cHash=0
86207eca11cb9a2a740f6bd941507cb
 2012թ. Հուլիսի 3-ին գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը և էներգետիկայի և բնական
պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը ստորագրեցին համապատասխան հուշագիր:
Գյուղնախարարը նշեց, որ առաջին փուլում գործարանը կարտադրի կարբամիդ, որի պահանջը
Հայաստանում շատ մեծ է, ինչպես նաև ամոնիումի սուլֆատ: Նա նշեց նաև, որ գործընթացի
շնորհիվ գյուղացիները կստանան որակյալ պարարտանյութ անհամեմատ ցածր գներով:
Գործարանի հզորությունը գնահատվում էր 25 հազար տոննա կարբամիդի գծով, նույն քանակը
նաև ամոնիումի սուլֆատի գծով, սակայն, նախատեսվում էր, որ առաջին տարում գործարանը

10 Ներկայում չի գործում:
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պիտի արտադրեր մոտ 15 հազար տոննա կարբամիդ՝ կրճատելով պարարտանյութի ներկրումը
Հայաստան: Ընդհանուր առմամբ, ոլորտը սպառում է տարեկան մոտ 40 հազար տոննա տարբեր
պարարտանյութեր:
http://www.panarmenian.net/arm/news/114465/Վանաձորքիմպրոմ_գործարանը_օգոստոսից_
պարարտանյութ_կարտադրի
 ՀՀ Հանրային խորհրդի գյուղատնտեսական և բնապահպանական
հարցերի աշխատանքային խմբի ղեկավար, «Գյուղատնտեսության մեքենայացման ԳՀԻ»
ընկերության գիտության գծով փոխտնօրեն Ստյոպա Խոյեցյանի առաջարկը վերաբերում է
թռչնաղբի հիմքի վրա նոր մեթոդով պարարտանյութի և այն նոր տիպի տեխնիկական միջոցների
կիրառմամբ հողին փոխանցող մեքենաների արտադրությանը: Մասնագետի պնդմամբ` իրենց այդ
մշակումները արդեն իսկ որոշ ուսումնասիրություններ անցել են, այդ թվում մի շարք ճանաչված
մասնագետների կողմից, և արդյունքները վկայում են բերքի 30-50 տոկոս աճի, դիզվառելիքի
պահանջարկի նկատելի կրճատման մասին: Արդյունքում «գյուղացու ակնկալվող եկամուտը 1 հա-ի
հաշվով կաճի մոտավորապես 1 մլն դրամի չափով»,- պնդում է մասնագետը` հավելելով, որ
Հայաստանում առկա թռչնաղբը թույլ կտա. «ներկրվող 35 հազար տոննա սելիտրան հաջողությամբ
փոխարինել տեղական արտադրության պարարտանյութով` գրանուլացված թռչնաղբով»:
Խոյեցյանի պնդմամբ «2003թ.-ից սկսած 30-ից ավելի խնդրագիր-դիմումներ եմ ուղարկել
փորձարկումները անցկացնելու համար: Պատասխանները գրեթե միատիպ են. առաջարկները
լավն են, բայց փորձարկման փող չունենք, գտեք որևէ կոոպերատիվ ու փորձարկեք: Եվ դա այն
դեպքում, երբ ամեն տարի պետությունից հսկայական միջոցներ են հատկացվում նոր
տեխնոլոգիաների փորձարկման համար: Ընդ որում, տրամաբանական կլիներ, որ այդ,
համեմատաբար մատչելի խնդրի լուծման հարցում հատկապես շահագրգռված լիներ հենց
Գյուղատնտեսության նախարարությունը»: Առկա պաշարները, պարոն Խոյեցյանի ասածի պես,
թույլ կտային ամբողջովին, թե մասմաբ բավարարել Հայաստանի պարարտանյութերի ողջ
պահանջարկը, դա, իհարկե, նախարարության ուսումնասիրելիք և պարզելիք խնդիրն է:
http://old.iravunk.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6817:2012-04-04-19-36-
17&catid=52:tntesutyun&Itemid=116
 ՀՀ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի
իրականացրած ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ այն ընկերությունը, որը
մասնակցում է տվյալ ծրագրին, մրցակցային առավելություններ է ստանում մյուսների համեմատ:
Խնդիրն այն է, որ պետությունը տվյալ ընկերությանը նախապես տրամադրում է անհրաժեշտ
դրամական միջոցներ և ապահովում ազոտական պարարտանյութի երաշխավորված պահանջարկ:
Մինչդեռ նույն գործունեությամբ զբաղվող այլ տնտեսվարողները ստիպված են լինում աշխատել
սեփական գումարներով, և ապրանքը ներմուծում են առանց իրացման ծավալների վերաբերյալ
հստակ կանխատեսումների և երաշխիքների:
Արդեն հինգ տարի՝ 2012-2016 թվականներին, պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում
ազոտական պարարտանյութի մատակարար է հանդիսացել «Մասիսի Բերրիություն»
ընկերությունը: Ընդ որում, վերջինը ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից ընտրվել է
առանց մրցույթի հայտարարման, ինչը նշանակում է, որ այլ ընկերությունները հնարավորություն
չեն ունեցել մասնակցելու այս ծրագրին: Ծրագրի շրջանակներում յուրաքանչյուր տարի
բավարարվում է մեր երկրում ազոտական պարարտանյութի պահանջարկի մոտ 74 տոկոսը, ինչը
նշանակում է, որ մատակարարը նույնքան մասնաբաժնով կարող է ունենալ գերիշխող դիրք տվյալ
շուկայում: Հանձնաժողովը պարզել է, որ «Մասիսի Բերրիությունը» ազոտական պարարտանյութի 1
տոննան Վրաստանից ձեռք է բերել շուրջ 323 ԱՄՆ դոլարով: Մինչդեռ մեկ այլ ընկերություն՝
«Գրինպրոդուկտ» ՍՊԸ-ն, որը ներգրավված չէ պարարտանյութի մատակարարման ծրագրում,
նույն տեսակի 1 տոննա պարարտանյութը նույն երկրից ձեռք է բերել 239 ԱՄՆ դոլարով, այսինքն`
26%-ով ավելի էժան: Ստացվում է, որ պետությունը ստիպված է եղել հավելյալ գումարներ վճարել
«Մասիսի Բերրիությանը»: ՏՄՊՊՀ-ի կողմից կատարված հաշվարկների համաձայն`
պարարտանյութերի մատակարարման ծրագիրը մրցույթով անցկացնելու դեպքում պետությունը
կարող էր խնայել ավելի քան 1,5 միլիադ դրամ:
http://www.competition.am/index.php?page=press_releases&newsID=1429&lng=1
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