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շարունակաբար իրականացվող պետական ծրագիր է:
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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,
քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (այսուհետ՝ ՔՀԿ) 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 պարբերաբար 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 հասարակական
կազմակերպությունների (այսուհետ՝ ՀԿ) 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:

1Կենտրոնի 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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1.3 Կիրառված մեթոդաբանությունը

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

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:

«Գյուղական խորհրդատվական ծառայություններ» և «Պետական աջակցություն
գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին» բյուջետային ծրագրերի մոնիտորինգի և գնահատման
համար տվյալների հավաքագրման հիմնական գործիք է հանդիսացել ՏԶՀԿ կողմից 2016-ին
իրականացված գյուղացիական տնտեսությունների 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:

Գյուղական խորհրդատվական ծառայություններ ծրագրի գնահատումը ներառում է նաև
հանրապետության 4 մարզերում իրականացված թվով 8 ֆոքուս խմբային քննարկումների և
հիմնական տեղեկացված անձանց հետ հարցազրույցների արդյունքները: Որակական տվյալների
հավաքագրումն իրականացվել է գործընկեր ՔՀԿ-ների հետ համագործակցաբար:

1.4 Հաշվետվության կառուցվածքը

Սույն հաշվետվությունը ներկայացնում է «Գյուղական խորհրդատվական ծառայություններ» ծրագրի
անկախ գնահատման արդյունքները: Այն բաղկացած է 6 բաժիններից: Ներածությանը հետևում է
բաժին 2-ը, որը նկարագրում է Ծրագրի նպատակը, շահառուների խմբերը, տրամադրվող
ծառայությունները, ֆինանսավորումը, Ծրագրի կատարողական ցուցանիշները և այլն:

Բաժին 3-ում գնահատման մանրամասներն են: Ներկայացվում են շահառուներին մատուցված
ծառայությունները, քննարկվում է ծրագրի արդյունավետությունը, տրվում են շահառուների
գոհունակության, կարիքի և իրազեկվածության 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:
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2. Գյուղական խորհրդատվական ծառայություններ ծրագիրը

2.1 ԳԽԾ ծրագրի նպատակը և կարգավորման դաշտը

«Գյուղական խորհրդատվական ծառայություններ» ծրագիրը (այսուհետ` ԳԽԾ ծրագիր)
գյուղատնտեսության ոլորտում կրթական և խորհրդատվական ծառայությունների շրջանակներում
իրականացվող ծրագիր է: Ծրագրի նպատակն է գյուղատնտեսության ոլորտում կայուն
խորհրդատվական համակարգի ձևավորումը, որը կհանգեցնի գյուղատնտեսական արտադրանքի
ծավալների, որակի, իրացվելիության մակարդակի բարձրացմանը և գյուղատնտեսների
եկամուտների ավելացմանը3: Ծրագիրն ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության
գյուղատնտեսության նախարարության համակարգում գործող գյուղատնտեսության աջակցության
հանրապետական և մարզային կենտրոնների բնականոն գործունեության ապահովմանը,
հանրապետության մարզերում խորհրդատվական ծառայությունների մատուցմանը:

Ծրագրի շրջանակներում ծառայությունները մատուցվում են 10 Գյուղատնտեսության
աջակցության մարզային կենտրոններ (այսուհետ՝ ԳԱՄԿ) և Գյուղատնտեսության աջակցության
հանրապետական կենտրոն (այսուհետ՝ ԳԱՀԿ) ՓԲԸ-ների4 միջոցով:

ԳԽԾ բյուջետային ծրագիրն իրականացվում է՝ սկսած 2007 թվականից: Մինչև 2005 թվականը
գյուղատնտեսության աջակցության կենտրոնների գործունեությունը ֆինանսավորվել է
Գյուղատնտեսության բարեփոխումների աջակցության ծրագրի շրջանակներում, իսկ 2005
թվականից մինչև 2009 թվականը` Գյուղական ձեռնարկությունների և փոքրածավալ առևտրային
գյուղատնտեսության զարգացման (ԳՁՓԱԳԶ) վարկային ծրագրի միջոցներից:

Ծրագիրն ուղղված է մասնագիտական խորհրդատվության և տեղեկատվության տրամադրմանը,
սեմինարների կազմակերպմանը, նոր տեխնոլոգիաների և համաշխարհային փորձի ներդրմանը և
տեղայնացմանը, գյուղատնտեսական մթերքների իրացման նպատակով շուկաների հետազոտմանը
և մարքեթինգային տեղեկատվության ապահովմանը, ուսուցողական և դաշտային ցուցադրական
պարապմունքների կազմակերպմանը: Ծրագրի շահառու են հանդիսանում գյուղացիական
տնտեսություն վարողները, գյուղացիական արտադրանքի վերամշակողները և այլ
տնտեսվարողներ:

ԳԽԾ ծրագրի իրականացման քաղաքական պատասխանատուն ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարությունն է5: ՀՀ ԳՆ-ն հանդիսանում է Գյուղատնտեսության աջակցության կենտրոն
ՓԲԸ-ների հիմնադիր:

ԳԽԾ ծրագիրը կարգավորվում է հետևյալ հիմնական իրավական ակտերով`

 ՀՀ կառավարության 30.11.2006թ. N 1826 և 04.11.2010թ N 1476-Ն որոշմամբ հաստատված
ՀՀ գյուղի և գյուղատնտեսության կայուն զարգացման ռազմավարություն:

Գյուղի և գյուղատնտեսության կայուն զարգացման ռազմավարությամբ ամրագրված են 2010-2020
թվականների համար գյուղատնտեսության և գյուղի զարգացմանն ուղղված պետական
քաղաքականության 17 գերակա ուղղություները, որոնցից է «Ագրարային ոլորտի գիտակրթական,
խորհրդատվական համակարգի բարելավումը»:

3Ըստ 2016-2018 թվականների ՀՀ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի:
4Գյուղացիական տնտեսություններին մասնագիտական խորհրդատվություն մատուցելու նպատակով 1993 թվականին ստեղծվել է
Ագրոսփյուռ ծառայությունը, հետագայում ոլորտում իրականացվող կառուցվածքային բարեփոխումների շրջանակներում 1997-
1999 թվականների ընթացքում ՀՀ բոլոր մարզերում ստեղծվեցին ԳԱՄԿ-երը: Իսկ արդեն 2002 թվականին ստեղծվել է ԳԱՀԿ-ն:
5Նախարարության լիազորությունները սահմանված են ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 5-ի 1516-Ն որոշման
դրույթներով:
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Սահմանում է խորհրդատվական համակարգի զարգացման միտումները կանխորոշող և
արդյունավետության բարձրացումն ապահովող միջոցառումները՝ գյուղատնտեսության ոլորտի
տեղեկատվության, խորհրդատվության հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ պետական
աջակցության քաղաքականության շարունակում, գյուղատնտեսության աջակցության
հանրապետական և մարզային կենտրոնների տեխնիկական վերազինման և մասնագիտական
կարողությունների հզորացման միջոցով խորհրդատվական համակարգի արդյունավետության
բարձրացում, ֆերմերների առաջնային կարիքների բացահայտում և դրանց բավարարման գործուն
համակարգի ձևավորում:

 ՀՀ կառավարության 19.12.2013թ. «ՀՀ գյուղատնտեսության աջակցության
հանրապետական և մարզային կենտրոնների գործունեության բարելավման հայեցակարգը
հաստատելու մասին» N 1516-Ա որոշում:

Որոշումով հաստատվել է ՀՀ գյուղատնտեսության աջակցության հանրապետական և մարզային
կենտրոնների գործունեության բարելավման հայեցակարգը և ՀՀ գյուղատնտեսության
աջակցության հանրապետական և մարզային կենտրոնների գործունեության բարելավման
հայեցակարգից բխող միջոցառումների ցանկը: Հայեցակարգով սահմանվում են հետևյալ
խնդիրները՝

 խորհրդատվական և տեղեկատվական համակարգի կարողությունների հզորացում,
 գյուղատնտեսական մթերք արտադրողների կարիքների բացահայտում և դրանց

բավարարման համար մասնագիտական աջակցության ցուցաբերում, նոր մեխանիզմների
մշակում,

 միջազգային փորձի ուսումնասիրության հիման վրա ՀՀ-ում ԳԱՀԿ և ԳԱՄԿ-երի
գործունեության բարելավման հնարավորությունների բացահայտում և դրանց ներդրումների
ապահովում:

2.2 Բյուջետային ֆինանսավորումը

ԳԽԾ ծրագիրը գյուղատնտեսության ոլորտում շարունակաբար իրականացվող ծրագրերից է, որի
բյուջեն 2016 թվականին կկազմի՝ 397.3 մլն դրամ:  Ծրագրի ֆինանսավորման ծավալները 2008-
2016 թվականների ընթացքում աճել են 2.8 անգամ կամ միջին տարեկան՝ 13.9 տոկոսով:

Գյուղատնտեսության ծախսերի կառուցվածքում ԳԽԾ ծրագրի կշիռը 2016-ին կկազմի 3 տոկոս:

Գծապատկեր 1. ԳԽԾ ծրագրի ֆինանսավորման դինամիկան 2008-2016թթ., մլն դրամ

Աղբյուր` ՀՀ 2016թ. պետական բյուջեի մասին օրենք, ՀՀ 2008-2015թթ. պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություններ,
ՏԶՀԿ հաշվարկներ
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Գյուղատնտեսության աջակցության կենտրոններին ուղղվող ֆինանսական ռեսուրսները
պետության կողմից այս կազմակերպություններին հատկացվող դրամաշնորհներ են, որոնք
ուղղվում են այս մարմինների պահպանմանը և խորհրդատվական միջոցառումների
կազմակերպմանը: Գյուղատնտեսական աջակցության կենտրոնների կողմից խորհրդատվական
ծառայությունները մատուցվում են տարբեր ֆորմատներով, այդ թվում՝ դաշտային և լսարանային
ուսուցումներ, փորձացուցադրական աշխատանքներ, ռադիո և հեռուստահաղորդումներ,
տեղեկատվական թերթիկների տարածում և այլն: Ստորև աղյուսակում ներկայացված են Ծրագրի
շրջանակներում ԳԱՀԿ-ի և ԳԱՄԿ-երի կողմից մատուցվող ծառայությունների քանակական
ցուցանիշները 2015 և 2016 թվականների համար:

Աղյուսակ 1. ԳԽԾ ծրագրի շրջանակներում մատուցվող ծառայությունները 2015-2016թթ.

2015 2016
Խորհրդատվական միջոցառումներ 21,475 21,286
Սեմինարներ 1,091 1,072
Դաշտային ուսուցումներ 847 837
Փորձացուցադրական աշխատանքներ 149 147
Ռադիոհեռուստահաղորդումներ 94 86
Տեղեկատվական թերթիկների,
բուկլետների տպագրում

447
(128,140 տպաքանակ)

444
(109,620 տպաքանակ)

Թերթերի թողարկում 156
(207,500 տպաքանակ)

154
(201,100 տպաքանակ)

Սեմինար-դասընթացներ խորհրդատուների և
այլ շահառուների համար* - 16

Խորհրդատվության տրամադում
խորհրդատուներին և այլ շահառուներին* - 15

Նշում՝ *-ներդրվել են 2016թ.
Աղբյուր` ՀՀ 2016թ. պետական բյուջեի մասին օրենք, ՀՀ 2015թ. պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություն

Գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոններում աշխատում են մոտ 213
աշխատակիցներ6, այդ թվում՝ 31 մասնագետներ և 130 խորհրդատուներ: ԳԱՄԿ-երը սպասարկում
են թվով 914 համայնքների ԳՏ-ների կամ տարեկան միջինում 70,000 ԳՏ-ի: Մեկ խորհրդատուի
կողմից սպասարկվում է միջինում 7 համայնք կամ տարեկան միջինում 550 ԳՏ: Ստորև
աղյուսակում բերված են ԳԱՄԿ-երի ծանրաբեռնվածության ցուցանիշները 2012 թվականի համար:
Համաձայն վերջինի` ԳԱՄԿ-երի կողմից 2012 թվականին խորհրդատվություն է մատուցվել 71,521
ԳՏ-ների կամ ԳՏ-ների մոտ 20.4 տոկոսին:

Համաձայն Ծրագրի շրջանակներում մատուցված խորհրդատվական միջոցառումների
քանակական ցուցանիշների՝ գնահատվում է, որ ԳԱՄԿ-երի կողմից միջինում տարեկան
խորհրդատվական ծառայություններ պիտի մատուցվեն հանրապետության ԳՏ-ների ավելի քան 20
տոկոսին:

Աղյուսակ 2. ԳԱՄԿ-երի աշխատակազմի, նրանց կողմից սպասարկվող համայնքների և ԳՏ-ների
թվաքանակը 2012 թվականին

ԳԱՄԿ-ի
անվանումը

Աշխատ
ողներ

Մասնա
գետներ

Խորհրդա
տուներ Համայնքներ

Սպասարկ
վող ԳՏ-

ներ

1 խորհրդատուի
հաշվով

համայնքների
թիվ

1 խորհրդատուի
հաշվով

ԳՏ-ների թիվ

Արարատ 23 3 15 97 5,400 6.5 360

Արմավիր 20 3 12 97 29,700 8.1 2,475

Արագածոտն 21 3 13 114 3,810 8.8 293

Կոտայք 20 3 10 67 8,428 6.7 843

6 2012թ. տվյալներով



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

Գեղարքունիք 24 3 16 92 5,320 5.8 333

Շիրակ 22 4 13 119 4,420 9.2 340
Լոռի 21 3 13 113 5,600 8.7 431
Տավուշ 19 3 11 62 5,025 5.6 457

Վայոց Ձոր 16 3 8 44 1,168 5.5 146

Սյունիք 27 3 19 109 2,650 5.7 139

Ընդամենը 213 31 130 914 71,521 7.0 550
Աղբյուր` ՀՀ կառավարության 19.12.2013թ. N 1516-Ա որոշում

2016-2018 թվականների ՄԺԾԾ-ով պլանավորված է շարունակել ծրագրով նախատեսված
միջոցառումների իրականացումը՝ 2017 և 2018 թվականներին ծրագրի ֆինանսավորմանն ուղղելով
գրեթե նույն ծավալի ռեսուրսներ՝ մոտ 399 մլն դրամ:

Նկատենք, որ երկարաժամկետում՝ մինչև 2020 թվականը, համաձայն ՀՀ Գյուղատնտեսության
աջակցության հանրապետական և մարզային կենտրոնների գործունեության բարելավման
հայեցակարգի7, նախատեսվում է, ավելացնելով համակարգի համաֆինանսավորման բաժինը,
2020-ին ապահովել համակարգի ամբողջական ինքնաֆինանսավորում:

2.3 Բյուջետային ձևակերպումը

ԳԽԾ ծրագիրը ծրագրային բյուջետավորման ձևաչափով մշակված ծրագրերից է: Ծրագիրը ՀՀ
պետական բյուջեի գործառական դասակարգմամբ ներկայացվում է որպես ինքնուրույն ծրագիր: ՀՀ
պետական բյուջեի ծրագրային դասակարգմամբ` այն հանդիսանում է «Կրթական և
խորհրդատվական ծառայություններ» ծրագրի (1122) քաղաքականության միջոցառում (ԱԾ01):

Ծրագիրն ուղղված է ագրոտեխնիկական կանոններին և նոր տեխնոլոգիաներին
համապատասխան խորհրդատվության տրամադրմանը գյուղացիական տնտեսություններին:

Աղյուսակ 3. ԳԽԾ ծրագրի կատարողական ցուցանիշները
Վերջնական արդյունքի ցուցանիշներ

 Գյուղատնտեսության ոլորտում որակյալ և ժամանակի պահանջներին համապատասխան
ենթակառուցվածքների զարգացում

Ուղղակի արդյունքների ցուցանիշներ (ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային, տարեկան)
 Խորհրդատվական միջոցառումների քանակ
 Սեմինարների քանակ
 Դաշտային ուսուցումների քանակ
 Փորձացուցադրական աշխատանքներ
 Ռադիոհեռուստահաղորդումներ
 Տեղեկատվական թերթիկների, բուկլետների թեմաների քանակ
 Տեղեկատվական թերթիկների, բուկլետների տպաքանակ
 Թերթերի թողարկումների քանակ
 Թերթերի տպաքանակ
 Սեմինար-դասընթացներ խորհրդատուների և այլ շահառուների համար, քանակ
 Խորհրդատվության տրամադրում խորհրդատուներին և այլ շահառուներին, քանակ
Աղբյուրը՝ ՀՀ 2016թ. պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին ՀՀ կառավարության N

1217-Ա որոշում, հավելված 11

Գյուղական խորհրդատվական ծառայություններ ծրագրի վերջնական և ուղղակի արդյունքների

7 ՀՀ կառավարության 19.12.2013թ. «ՀՀ գյուղատնտեսության աջակցության հանրապետական և մարզային կենտրոնների
գործունեության բարելավման հայեցակարգը հաստատելու մասին» N 1516-Ա որոշում:
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ցուցանիշները8 բերվում են վերոնշյալ աղյուսակում:

Ծրագրի ուղղակի արդյունքի ցուցանիշները միայն քանակական բնույթի են: Դրանք թեև չափելի
են, սակայն չեն արտահայտում Ծրագրի ազդեցությունը, շահառուների կարիքների
համապատասխանությունը, արդյունավետությունը, ռեսուրս-արդյունք կապը, շահառուների
ընդգրկվածությունը, գոհունակությունը:

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, ֆինանսական ռեսուրսների
ծախսման թափանցիկության և հաշվետվողականության բարելավման:

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

Աղյուսակ 4. Գյուղատնտեսական խորհրդատվական ծառայություններ ծրագրի արդյունքային
ցուցանիշների ուղեցուցային առաջարկներ

Վերջնական արդյունքի ցուցանիշ (տարբերակներ)

 ԳԱՄԿ-երի կողմից խորհրդատվական ծառայություններ ստացած ԳՏ-ների համախառն
արտադրանքի ծավալի ավելացում, տոկոս

 ԳԱՄԿ-երի գործունեության արդյունքում եկամուտների աճ գրանցած ԳՏ-ների տեսակարար
կշիռն ընդհանուրի մեջ, տոկոս

 ԳԱՄԿ-երի գործունեության միջոցով փոխանցված Նորարարական տեխնոլոգիաներով և
միջազգայնորեն ընդունված գյուղատնտեսական կանոններով/գործելակերպով աշխատող
ԳՏ-ների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, տոկոս

 ԳԱՄԿ-երի միջոցով ներդրված Նորարարական տեխնոլոգիաների և միջազգայնորեն
ընդունված գյուղատնտեսական կանոնների/գործելակերպի արդյունքում գրանցված
բերքատվության աճ, տոկոս

Ուղղակի արդյունքների ցուցանիշներ (տարբերակներ)
 ԳՏ-ների քանակ (կշիռ)՝ ըստ Խորհրդատվական կոնկրետ ծառայությունների (սեմինարներ,

դաշտային ուսուցումներ, փորձացուցադրական աշխատանքներ) ստացման
 Նորարարական տեխնոլոգիաներով աշխատող ԳՏ-ների քանակ
 Նորարարական տեխնոլոգիաների կիրառման հողակտորների մակերես, նաև կշիռն

ընդամենը մշակվող հողակտորների մեջ, տոկոս
 Տարբեր խորհրդատվական միջոցառումներին (սեմինարներ, դաշտային ուսուցումներ,

փորձացուցադրական աշխատանքներ) մեկ ԳՏ մասնակցության9 քանակ
 Կանանց մասնակցությունը կոնկրետ խորհրդատվական միջոցառումներին, տոկոս
 Մեկ խորհրդատուի կողմից սպասարկված ԳՏ-ների քանակ, նաև Նորարական

տեխնոլոգիաներ ներդրած ԳՏ-ների քանակ
 ԳԱՄԿ-երի խորհրդատուների միջին տարիք
 ԳԱՄԿ-ի կողմից վճարովի ծառայություններից ստացվող տարեկան եկամուտների աճ,

տոկոս
 ԳԱՄԿ-ի կողմից վճարովի ծառայություններից ստացվող եկամուտների կշիռն ընդամենը

ԳԱՄԿ-երի բյուջեում, տոկոս
Աղբյուրը` ՏԶՀԿ

8Ծրագրային բյուջետավորման ձևաչափում յուրաքանչյուր քաղաքականության միջոցառման համար սահմանվում են ուղղակի և
վերջնական արդյունքների կատարողական ցուցանիշներ: Ուղղակի արդյունքի ցուցանիշները ցույց են տալիս, թե ինչ արդյունք
ձեռք կբերվի քաղաքականության միջոցառումն իրականացնելիս: Վերջնական արդյունքի ցուցանիշը կոչված է չափելու
հասարակության վրա ազդեցությունը` բնութագրելով ծրագրի նպատակային արդյունավետությունը:
9ԳՏ որևէ անդամի կողմից տարբեր միջոցառումներին մասնակցության քանակ:
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Ծրագրի գնահատումը
Գյուղական խորհրդատվական ծառայություններ ծրագրի գնահատման համար կատարվել են դրա
համապատասխանության, ազդեցության և ծրագրի իրականացման արդյունավետության
վերլուծություններ: Մասնավորապես քննարկվել են՝ Ծրագրի ընդգրկումը, ձեռքբերված
արդյունքները, շահառուների վրա ազդեցությունը, ներդրված ռեսուրսների ծրագրային
արդյունքների փոխակերպման արդյունավետությունը և այլն: Վերլուծվել են նաև շահառուների
տեղեկացվածությունը, գոհունակությունը և Ծրագրի արդյունավետությունը շահառուների
կարիքները բավարարելու տեսանկյունից:

2.4 Ծրագրի ընկալումը և տեղեկատվության պահանջը

Համաձայն Գյուղացիական տնտեսությունների պետական աջակցության գնահատման
ընտրանքային հետազոտության՝ ԳԱՄԿ-երի մասին լսել է և նրանց գործունեության մասին տեղյակ
է հետազոտությանը մասնակցած ԳՏ-ների ընդամենը 20 տոկոսը: ԳԱՄԿ-երի գործունեությանը ԳՏ-
ների 8 տոկոսը տեղյակ է բավականին լավ, իսկ 12 տոկոսը՝ տեղյակ է, բայց ոչ մանրամասն:

Գծապատկեր 2. ԳՏ-ների տեղեկացվածությունը ԳԱՄԿ-երի մասին, տոկոս

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

Մասնավորապես, ԳԱՄԿ-երի գործունեությանը ծանոթ ԳՏ-ների 43.3 տոկոսը տեղյակ է, որ նրանց
կողմից կազմակերպվում են տարբեր ուսուցումներ և վերապատրաստումներ, 36.7 տոկոսը նշել է,
որ ԳՏ-ներին տրամադվրում է խորհրդատվական աջակցություն, իսկ 16.7 տոկոսը գտնում է, որ
ԳԱՄԿ-երն աջակցում են ԳՏ-ներին:

Գծապատկեր 3. ԳՏ-ների տեղեկացվածությունը ԳԱՄԿ-երի կողմից մատուցվող ծառայությունների
մասին, տոկոս

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

Գյուղատնտեսության վարման խորհրդատվությունների պարբերական ստացումը կարևորում է ԳՏ-
ների 20.3 տոկոսը: Ընդհանրապես, պետական աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերի մասին
ցանկանում է տեղեկացված լինել ԳՏ-ների 31.2 տոկոսը: Նորարարական տեխնոլոգիաներին
ցանկանում է տեղեկանալ 12.1 տոկոսը: Մեծ է միայն անվճար կամ ցածր գներով որևէ կարգի
աջակցությունների մասին տեղեկատվության ստացման պահանջը՝ 56.3 տոկոս:
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Գծապատկեր 4. ԳՏ-ների կողմից տեղեկատվության ստացման պահանջը, տոկոս

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

Գյուղատնտեսության որևէ կարգի աջակցության մասին ԳՏ-ները հիմնականում տեղեկանում են
գյուղապետարանից՝ 60.6 տոկոս, կամ գյուղի հայտարարությունների պատից՝ 25.8 տոկոս: Մեծ է
ոչ ֆորմալ աղբյուրներից տեղեկատվության ստացումը՝ 51.2 տոկոս:

Գծապատկեր 5. Գյուղատնտեսության պետական աջակցության վերաբերյալ տեղեկատվության
աղբյուրները, տոկոս

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

2.5 Ծրագրի շահառուները և ընդգրկումը

Գյուղական խորհրդատվական ծառայություններ ծրագրի շրջանակներում ԳԱՄԿ-երի կողմից
կազմակերպված տարբեր միջոցառումների շրջանակներում վերջին երեք տարիների ընթացքում
խորհրդատվական ծառայություններ է ստացել հետազոտությանը մասնակցած ԳՏ-ների ընդամենը
9.8 տոկոսը, որը կազմում է ԳԱՄԿ-երի մասին տեղեկացվածների 48.9 տոկոսը: Մասնավորապես,
ԳՏ-ների 6.3 տոկոսին մատուցվել են տարբեր կարգի տեղեկատվական ծառայություններ, 6.4
տոկոսը մասնակցել է դաշտային ուսուցումների, իսկ 6.4-ը ստացել է մասնագիտական և
մարքեթինգային խորհրդատվություն:
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Գծապատկեր 6. ԳՏ-ների մասնակցությունը ԳԱՄԿ-երի կողմից կազմակերպված միջոցառումներին

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

Շահառու ԳՏ-ների մարզային բաշխումը համամասնական չէ, ինչը վկայում է տարբեր մարզերում
գործող ԳԱՄԿ-երի տարբեր ակտիվության մասին: Ծրագրից օգտվող ԳՏ-ների կառուցվածքում
համեմատաբար մեծ է Կոտայքի մարզի ԳՏ-ների կշիռը՝ մոտ 23 տոկոս: Հաջորդում են Արարատի և
Արագածոտնի մարզերը: Մարզերում ԳՏ-ների ընդգրկվածությունը (ծրագրից օգտվածների կշիռը
մարզային շահառուների մեջ) դիտարկելիս պատկերը որոշակիորեն փոխվում է: Չնայած կրկին
առաջին դիրքում է Կոտայքի մարզը, սակայն հետևում են Սյունիքի և Արագածոտնի մարզերը:
Խիստ փոքր է Գեղարքունիքի, Արմավիրի, Լոռու և Շիրակի մարզերի ընդգրկվածությունը:

Գծապատկեր 7. Շահառու ԳՏ-ների բաշխումը և ընդգրկվածությունը` ըստ մարզերի, տոկոս

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

Համաձայն կենսամակարդակի սուբյեկտիվ գնահատականների՝ խորհրդատվական
ծառայություններ ստացած ԳՏ-ների մոտ 57 տոկոսը հանդիսացել է միջին եկամտային խմբերից:
Միջինից ցածր եկամտային խմբերին է պատկանել խորհրդատվական միջոցառումների
մասնակիցների մոտ 31 տոկոսը: Ընդ որում` շահառու ԳՏ-ների 13.6 տոկոսը հանդիսացել են
նպաստառուներ10:

10Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստներ ծրագրի շահառու ԳՏ-ներ:
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Գծապատկեր 8. Շահառուների բնութագիրը` ըստ կենսամակարդակի սուբյեկտիվ գնահատականների և
գյուղատնտեսական գործունեության տեսակի, տոկոս

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

Շահառու ԳՏ-ները, հետազոտված մյուս ԳՏ-ների համեմատությամբ, ավելի մեծ են և միջինում`
ավելի եկամտաբեր: Նրանց կողմից մշակվող հողատարածքի միջին մակերեսը կազմել է 2.2 հա՝
ընդամենը ԳՏ-ների 1.5 հա-ի դիմաց: Բուսաբուծությունից շահառու ԳՏ-ների միջին տարեկան
եկամուտը կազմել է 1,049 հազար դրամ, անասնապահությունից՝ 1,020 հազար դրամ՝
հետազոտությանը մասնակցած ԳՏ-ների՝ համապատասխանաբար մոտ 925 և 605 հազար դրամի
դիմաց:

Գծապատկեր 9. Շահառու ԳՏ-ների եկամուտների և մշակվող հողակտորի համեմատական

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

Շահառու ԳՏ-ների պարտքային պարտավորությունները միջինում կազմում են 2,327 հազար դրամ՝
գերազանցելով բոլոր ԳՏ-ների պարտավորությունները: Ընդ որում` շահառուների դեպքում ցածր է
բանկերից և վարկային կազմակերպություններից ստացված վարկերի միջին տոկոսադրույքը, որը
կազմում է 15.8 տոկոս՝ ընդամենը միջին 19.1 տոկոսի դիմաց:
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Գծապատկեր 10. ԳՏ-ների պարտքային պարտավորությունները` պարտավորություն ունեցող 1 ԳՏ
հաշվով, հազար դրամ

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

Պարտքային պարտավորությունները շահառու ԳՏ-ների 79.4 տոկոսը ծախսել է
գյուղատնտեսական նպատակներով: Մասնավորապես, 58.8 տոկոսն ուղղվել է սերմերի,
պարարտանյութերի և այլ նյութերի/միջոցների ձեռքբերմանը, 26.5 տոկոսը՝ ոռոգման ծախսերին,
14.7 տոկոսը՝ նոր արտադրանքի կամ գործունեության փորձարկմանը: Բոլոր ԳՏ-ների դեպքում
համապատասխան ցուցանիշներն ավելի ցածր են:

Գծապատկեր 11. Պարտավորությունների օգտագործման ուղղությունները պարտավորություններ
ունեցողների մեջ, տոկոս

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

Գյուղատնտեսության մեջ ներգրավվածները գերազանցապես ունեն միջնակարգ (10-րդ (12-րդ)
դասարան) կրթություն՝ 53.5 տոկոսը: Բարձրագույն կրթություն ունեն զբաղվածների ընդամենը 12.1
տոկոսը, իսկ միջին մասնագիտական կրթություն՝ 18.8 տոկոսը: Շահառուների կրթամակարդակը
համեմատաբար բարձր է. միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթություն ունեցողները
կազմում են համապատասխաբար՝ 26.6 և  19.1 տոկոս:
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Գծապատկեր 12. Գյուղատնտեսության մեջ զբաղվածների կառուցվածքը` ըստ կրթական մակարդակի

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

Շահառու ԳՏ-ների ինքնագնահատականը գյուղատնտեսության վարման գիտելիքների վերաբերյալ
համեմատաբար բարձր է: Նրանք իրենց գիտելիքները գնահատում են միջին և բարձր: Ընդ որում`
այս ԳՏ-ների 37.5 տոկոսն իր ունեցած գիտելիքները գնահատում է գերազանց: Բոլոր ԳՏ-ների
դեպքում այս ցուցանիշը կազմել է ընդամենը 18 տոկոս:

Գծապատկեր 13. ԳՏ վարման վերաբերյալ գիտելիքների ինքնագնահատականները, տոկոս

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

Շահառու ԳՏ-ները նաև առանձնանում են նոր գիտելիքներ ստանալու ավելի մեծ ցանկությամբ և
մոտիվացիայով: Նրանց 69.3 տոկոսն իր գիտելիքների բարելավման ցանկություն ունի:
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Գծապատկեր 14. ԳՏ վարման վերաբերյալ գիտելիքների բարելավման կարիքի համեմատական, տոկոս

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

2.6 Ծրագրի ազդեցությունը և արդյունավետությունը

Ծրագրի իրականացման արդյունավետությունը գնահատելու համար դիտարկենք մի քանի
հիմնական հարցեր. ինչպես են ԳՏ-ները գնահատում իրենց փոխանցված գիտելիքները, ինչպես են
այդ գիտելիքներն օգտագործում գյուղատնտեսության վարման ընթացքում, որքանով է ստացված
գիտելիքը նպաստում ԳՏ արդյունավետության բարելավմանը:

Ծրագրի շահառու ԳՏ-ների 46.6 տոկոսը ստացած տեղեկատվությունը երբևէ չի օգտագործել իր
ԳՏ վարման ընթացքում: Ընդ որում` չկիրառման հիմնական պատճառ են համարում այն, որ
ստացված տեղեկատվությունը հիմնականում ոչ օգտակար է եղել կամ նոր գիտելիք չեն ստացել:

Գծապատկեր 15. Ստացված տեղեկատվության
կիրառումը ԳՏ վարման ընթացքում, տոկոս

Գծապատկեր 16. Տեղեկատվության չկիրառման
պատճառները

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

Մյուս կողմից, խորհրդատվությունների ընթացքում ստացված տեղեկատվությունն օգտագործող
ԳՏ-ների մեծ մասը դժվարացել է մեկնաբանել, թե ինչպես է այն օգտագործել: ԳՏ-ների 23.4
տոկոսը բարելավել է թունաքիմիկատների օգտագործման փորձը, 21.3 տոկոսը կիրառել է տարբեր
բանջարանոցային բույսերի և հատկապես կարտոֆիլի մշակման գործընթացում, 6.4 տոկոսը՝
գյուղատնտեսական ռիսկերից պաշտպանվելիս, հիմնականում՝ ցրտահարության դեմ պայքարելիս:
Նոր տեխնոլոգիական մոտեցումները փորձարկողներ ևս եղել են՝ 4.3 տոկոս, դա մասնավորապես
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վերաբերվել է ծղոտե խառնուրդի հիման վրա բույսերի աճեցմանը, միջշարային տարածությունների
վարմանը, կաթիլային ոռոգմանը:

Գծապատկեր 17. Շահառու ԳՏ-ների կողմից օգտագործված տեղեկատվությունը, տոկոս

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

Համապատասխան ծառայությունը ստացողների մեջ փոքր է ծառայությանը շատ բարձր
գնահատական տվողների կշիռը: Մասնակիցների գերազանց մեծամասնությունը՝ 55 և ավելի
տոկոսը, ծառայությունները գնահատել է միջին  որակի կամ ավելի ցածր:

Գծապատկեր 18. ԳԱՄԿ-երի կողմից մատուցված ծառայությունների գնահատականներ, տոկոս

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

Ծրագրի շահառու ԳՏ-ներն իրենց գյուղատնտեսական գործունեությունը գնահատում են
համեմատաբար ավելի արդյունավետ: Նրանց ավելի քան 60 տոկոսն իրենց գործունեության
արդյունավետությունը գնահատել է միջին կամ ավելի բարձր, մինչդեռ բոլոր ԳՏ-ների դեպքում
այդպիսի գնահատական է տվել մոտ 55 տոկոսը:
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Գծապատկեր 19. ԳՏ գործունեության ընդհանուր արդյունավետության, շահավետության
ինքնագնահատականները, տոկոս

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

Ի տարբերություն բոլոր ԳՏ-ների՝ շահառու ԳՏ-ների դեպքում 2016-ին գյուղատնտեսությունից
ստացվող եկամուտների անկման սպասումներ ունեցողները համեմատաբար շատ են՝ 51.2 տոկոս:
Շատ են նաև եկամուտների աճ ակնկալողները՝ 22.1 տոկոս:

Գծապատկեր 20. 2016թ. գյուղատնտեսությունից սպասվող եկամուտների՝ ԳՏ սպասումների
համեմատական, տոկոս

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

12.6

31.9

46.1

8.0
1.39.1

29.5

48.9

9.1
3.40

10

20

30

40

50

60

1 - Ոչ ձեռնտու 2 Միջին 4 5 - Շահավետ

Բոլոր ԳՏ-ներ

Շահառու ԳՏ-ներ

Կաճի
18.7

Կնվազի
47.8

Կմնա
նույնը
27.2

ԴՊ
6.4

Բոլոր ԳՏ-ներ

Կաճի
22.1

Կնվազի
51.2

Կմնա
նույնը
19.8

ԴՊ
7.0

Շահառու ԳՏ-ներ



Գյուղական խորհրդատվական ծառայություններ
ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն, www.EDRC.am 21

3. Որակական հետազոտության արդյունքներ

Գյուղական խորհրդատվական ծառայություններ ծրագրի գնահատումը ներառում է նաև
հանրապետության 4 մարզերում իրականացված թվով 8 ֆոքուս խմբային քննարկումների11 և
հիմնական տեղեկացված անձանց հետ թվով 32 հարցազրույցների արդյունքները:
Հարցազրույցները և ֆոքուս խմբային քննարկումները հետապնդել են սոսկ որակական
տեղեկատվության ստացման նպատակ: Արդյունքները ներառում են ծառայություն մատուցող
կազմակերպությունների անձնակազմերի անձնական, պրոֆեսիոնալ գնահատականները Ծրագրի
մասին` հիմնականում ազդեցության, արդյունավետության, շահառուների ընդգրկման,
իրազեկվածության խնդիրների վերաբերյալ, ինչպես նաև ներառում են լուծումներ և Ծրագրի
բարելավման վերաբերյալ առաջարկություններ: Ստորև ամփոփ կերպով ներկայացվում են
հարցազրույցներին և ֆոքուս խմբային քննարկումներին մասնակցած անձանց հիմնական
գնահատականները:

ԳԱՄԿ ներկայացուցիչներ

 ԳԱՄԿ-երի պատասխանատուները նշում են, որ իրենց տարեկան ծրագրերով նախատեսված
տեղեկատվական, խորհրդատվական բոլոր միջոցառումներն իրականացվում են ըստ
պլանավորվածի, և արդյունքում խորհրդատվություն է մատուցվում մարզերի բոլոր
համայնքներում: Իրենց գնահատականների համաձայն՝ միայն 2016թ. ընթացքում
ծառայություններ մատուցվել են մարզերի բոլոր համայնքների ԳՏ-ների ավելի քան 80 տոկոսին:

 Չնայած բոլոր մարզերում նշել են, որ միջոցառումները պլանավորվում են ըստ բնակչության
կարիքների, սակայն կարիքների գնահատման մեթոդներ չեն նշում: Մեջբերում են ԳՏ-ների հետ
զրույցները:

 Կազմակերպվող միջոցառումների մասնակիցներին տեղեկացնում են հիմնականում
համայնքապետարանների միջոցով կամ համայնքներում հայտարարություններ են փակցնում:
Միջոցառումների մասնակիցների ընտրություն չի իրականացվում, սահմանափակումներ չկան:

 Ըստ կազմակերպիչների գնահատականների՝ կանանց մասնակցությունը միջոցառումներին մեծ
չէ՝ միջինում 20 տոկոս:

 Վերջին տարիների ընթացքում ԳԱՄԿ-երի կողմից մարզերում կատարված կարևոր ներդրումներ
են համարվում՝

 Վայոց Ձորում ոչ ավանդական մշակաբույսերի մշակումը, օրինակ` բրոկոլիի, սպիտակ
պտուղներով սմբուկի, պեկինյան կաղամբի մշակություն, ցածրաճ ընկուզենիների տնկում և
այլն:

 Շիրակ՝ հնդկաձավարի, գետնախնձորի և գետնանուշի մշակում, կաթի մշակումը:

 Գեղարքունիք՝ ոլոռի, բրոկոլիի, սխտորի և հնդկաձավարի աճեցումը:

 Արագածոտնում կարևորում են գյուղատնտեսական մշակաբույսերի վնասատուների ու
հիվանդությունների դեմ պայքարի արդյունավետության բարելավումը, հողի մշակության

11Մարզային քննարկումներըՏԶՀԿ կողմից նախանշված մեթոդաբանության և մշակված հարցաշարի հիման վրա իրականացրել են
Ծրագրի շահառու 5 ՀԿ-ները:



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

առաջավոր մեթոդների ներդրումը, բարձրարժեք մշակաբույսերի մշակության
արմատավորումը և Էկոլոգիապես անվտանգ կենսապարարտանյութերի և օրգանական
պարարտանյութերի ստացումը և օգտագործումը (չեն մանրամասնում):

 Համագործակցում են տարբեր կառույցների և ծրագրերի հետ՝ ՀԿ-ներ, ԱՐԻԴ, Ագրոբիզնեսի և
գյուղի զարգացման կենտրոն, Եվրոպական հարևանության գյուղատնտեսության և գյուղի
զարգացման ծրագիր, ԱՄՆ Գյուղատնտեսական Դեպարտամենտի ագրոբիզնեսի և գյուղի
զարգացման կենտրոն, ՄԱԿ-ի ՊԳԿ-ի հայաստանյան ներկայացուցչություն, Վորլդ Վիժն,
Գյուղատնտեսական ակադեմիա և այլն: ԳԱՀԿ-ն համագործակցում է նաև Պարենի և
գյուղատնտեսության կազմակերպության, Համաշխարհային բանկի, ինչպես նաև այլ երկրների
խորհրդատվական կառույցների հետ:

 Պետական բյուջեից բացի ունեն ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ. դրանք հիմնականում
ծառայությունների մատուցման դիմաց ստացվող վճարներ են, որոնք գնահատվում են
ընդհանուր բյուջեի ավելի քան 10 տոկոսի չափով (ըստ մարզերի տատանվում է): Ամբողջական
ինքնաֆինանսավորման անցումը համարում են անհնար, քանի որ գյուղացիները հիմնականում
պատրաստ չեն վճարել իրենց կողմից ներկայում մատուցվող ծառայությունների դիմաց:

 Համարում են՝ ԳԱՄԿ-երի բացակայության դեպքում գյուղատնտեսությունը կվարվեր առանց
մասնագիտական մոտեցման, ավանդական մեթոդներով: Եվ եթե տեղեկատվական-
խորհրդատվական աշխատանքների տրամադրումը, մշակման նոր տեխնոլոգիաների ուսուցումն
ու ապահովումը, փորձի փոխանակումը շարունակական չլինեն, ապա վնասները նկատելի
կաճեն:

 Արդյունավետության գնահատման հիմնական համակարգը միջոցառումների մասնակիցների
կողմից խորհրդատուին և մատուցվող նյութին տրվող գնահատականներն են:
Գյուղատնտեսության աջակցության կառույցների արտաքին մոնիտորինգ երբևէ չի
իրականացվել12:

 ԳԱՄԿ-երի գործունեության արդյունավետությունը սահմանափակող խնդիրներ են համարում
փոքր աշխատակազմը, մասնավորապես՝ որակյալ երիտասարդ կադրերի պակասը
(խորհրդատուների միջին տարիքը կազմում է 55-60 տարի), ցածր աշխատավարձերը,
տրանսպորտի և կապի միջոցների սահմանափակումները:

 Գյուղատնտեսության զարգացման հրատապ լուծում պահանջող խնդիրներ են առանձնացնում՝

 արհեստական սերմնավորման կայանների գործունեության վերականգնումը,

 սպանդանոցների կառուցումը,

 ընտանի կենդանիների ցեղի բարելավումը,

 գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակման գործարանների հիմնումը,

 իրացման շուկաներ մուտքի հնարավորությունների ստեղծումը:

12Բացառություն է կազմում ENPARD ծրագրի շրջանակներում որոշ ԳԱՄԿ-երում իրականացված արտաքին մոնիտորինգը:
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Մարզպետարանների, գյուղապետարանների և ԳՏ ներկայացուցիչներ
 Մարզպետարանների՝ գյուղատնտեսության գծով պատասխանատուները ԳԱՄԿ-երի

գործունեությանը լավատեղյակ են, ծանոթ են նաև նրանց խորհրդատվական գործիքակազմին:
Երբեմն նաև համատեղ աշխատում են տեղեկատվության փոխանակման, մասնագիտական
խորհրդատվության տրամադրման, գյուղատնտեսական նշանակության վայրեր /ջերմատներ,
չորանոցներ, ֆերմերային տնտեսություններ/ այցերի իրականացման մասով: Նրանք, մարզերի
գյուղատնտեսության զարգացման տեսանկյունից, ԳԱՄԿ-երի գործունեությունը գնահատում են
բավարար: Օգտակար են համարում գյուղատնտեսության բնագավառի փորձը` գյուղացիությանը
տեղեկացնելու տեսանկյունից: Համարում են աշխատանքներն օգտակար բոլոր այն դեպքերում,
երբ գյուղացին կարողանում է սովորածը կիրառել իր տնտեսությունում: Գտնում են, որ ԳԱՄԿ-
երի բացակայության դեպքում կտուժեն հատկապես նորաստեղծ ֆերմերային
տնտեսությունները, որոնք փորձի պակաս ունեն:

 Գյուղերում մոտեցումն ավելի պահանջկոտ է թե՛ գյուղապետարանի աշխատակիցների և՛ թե
գյուղացիների կողմից: Օգտակարությունը գնահատում են հարաբերական: Նշում են, որ եթե
գյուղացին դիմում է (հիմնականում զանգահարում), ապա բարեխղճորեն պատասխանում են:
Սակայն գյուղում հետաքրքրության պակաս կա, ժողովուրդը չի դիմում և չի մասնակցում:
Շատերը գտնում են, որ կոնկրետ իրենց ոչ մի օգուտ չի տվել: Նշում են, որ ԳԱՄԿ-երի
գործունեության օգտակարության հարցը պետք է դիտարկել նրանց վրա կատարված ծախսերի
և տված արդյունքի համեմատության տեսանկյունից: Այլապես ինչ-որ գործողություններ երբեմն
արվում են, որոնք, սակայն, գնահատվում են անբավարար:

 Ինտերնետային տեխնոլոգիաների նման տարածման պայմաններում մեկ You Tube-ը և մեկ
նորմալ խորհրդատուն կարող են անել այդ ամբողջ գործը։ Հիմա գյուղերում գրեթե բոլորը
ինտերնետից են օգտվում` նաև գյուղատնտեսական տեխնոլոգիաների ուսումնասիրման մասով։
Ուղղակի հայալեզու նորմալ հոլովակներ են պետք։ Այս իմաստով ռադիոհաղորդումների դերը
գնահատում են բացարձակ անարդյունավետ:

 Շատ գյուղացիներ և նաև գյուղապետարանների աշխատակիցներ նշում են, որ
խորհրդատվություններ չեն կազմակերպվում, համենայն դեպս իրենք չեն լսել և չեն մասնակցել:
Կազմակերպման դեպքում էլ կլինեն ոչ օգտակար և ձևական, քանի որ գյուղատնտեսության
ոլորտն ավելի շատ նյութական ներդրումների կարիք ունի, քան խորհրդատվության:

 ԳԱՄԿ-երի բացակայության դեպքում համայնքի ներկա չլուծված խնդիրներից ոչինչ չի փոխվի,
որովհետև ԳԱՄԿ-երը ոչ մի խնդիր չեն լուծում: ԳԱՄԿ-երի լուծած խնդիրները չեն մնա առանց
լուծման, քանի որ ՏԻՄ-երը զարգանում են, և գրեթե բոլորն էլ ունեն համապատասխան
մասնագետներ:

 Մարզպետարանում գտնում են, որ գյուղացիները գերազանցապես չեն վճարի ԳԱՄԿ-ի կողմից
մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների ստացման համար, քանի որ վճարունակ չեն,
այլապես պատրաստ կլինեն վճարել, իսկ խոշոր ֆերմերները կվճարեն: Դրան հակառակ,
գյուղացիները նշում են, որ չեն վճարի, քանի որ ցանկության դեպքում այդ տեղեկատվությունը
համացանցից կարող են թե՛ ստանալ և թե՛ սովորել: Բացի այդ՝ համայնքում առկա են
մասնագետներ, որոնք անվճար օգնում և ուղղություն են տալիս:
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 Որպեսզի պատրաստ լինեն վճարել մատուցվող ծառայությունների դիմաց, վերջինները պետք է
լինեն պահանջված և շատ որակյալ: Ներկայում ԳԱՄԿ-երը չեն կարողանում առաջարկել
ծառայությունների նման շրջանակ:

 ԳԱՄԿ-երի տեղեկատվությունը հիմնականում սահմանափակվում է հիվանդությունները
ախտորոշելու, բուժելու և կանխարգելելու, կրծողների դեմ պայքարելու, թունանյութերի ճիշտ
օգտագործման շրջանակներում:

 ԳԱՄԿ-երի կազմակերպած միջոցառումներին գյուղացիների որոշակի մասնակցություն
ապահովելը հեշտ չէ, և գյուղացիներին պետք է խնդրել ու համոզել:

 ԳԱՄԿ-երի աշխատակիցների մասնագիտական որակներին ամենատարբեր գնահատականներ
են տրվել: Ոմանք գնահատում են լավ, ոմանք նշում են` եթե երբևիցե չեն առնչվել, ինչպե՞ս
կարող են գնահատական տալ:

 Շիրակի մարզում գրանցվել է տեղեկացվածության ամենացածր մակարդակը: Գյուղացիները
նշում են, որ գրեթե չեն առնչվել, իսկ առնչվողները ԳԱՄԿ-ի աշխատակիցների մասնագիտական
որակները գնահատում են շատ ցածր:

 Գտնում են, որ ԳԱՄԿ-երի կողմից մատուցվող ծառայությունների քանակը և
պարբերականությունը, նաև նրանց հասանելիությունը շատ փոքր է` արդյունքի ձեռք բերման
տեսանկյունից:

 Գյուղերում ավելի են կարևորում հենց ՏԻՄ-երում մասնագետներ ունենալու պահանջը, որոնք
կլինեն գյուղում, գյուղացու կողքին և մշտապես հասանելի:
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4. Հիմնական արդյունքների ամփոփում և
առաջարկություններ

4.1 Ծրագրի համապատասխանությունը

 Հանրապետությունում հողօգտագործման մակարդակը ցածր է. սեփական հողատարածքն
ամբողջությամբ մշակում է ԳՏ-ների 70 տոկոսը: ԳՏ-ների ավելի քան 59 տոկոսի կողմից
մշակվող հողակտորի մակերեսը չի գերազանցում 1 հա-ն: ԳՏ-ների միայն 3.4 տոկոսի դեպքում է
հողակտորը գերազանցում 5 հա-ն:

 Ցածր է ԳՏ-ների մասնագիտացման մակարդակը: ԳՏ-ների գերակշիռ մասը միաժամանակ
աճեցնում է մրգեր և պտուղներ, մշակում է բանջարանոցային կուլտուրաներ, զբաղվում է
անասնապահությամբ ու թռչնաբուծությամբ և այլն:

 Ապրանքային տնտեսության մակարդակը ևս բավականին ցածր է. ԳՏ-ների մոտ 18 տոկոսն
արտադրված բերքն ընդհանրապես չի իրացնում (ամբողջությամբ պահում է սեփական
տնտեսությունում սպառման կամ վերարտադրության համար): ԳՏ-ների միայն 19 տոկոսն է
արտադրված բերքի մեծամասնությունը (80-100 տոկոսը) վաճառում կամ փոխանակում:

 Գյուղատնտեսությունից ստացվող ԳՏ եկամուտները փոքր են և չեն բավարարում ընտանիքի
հոգսերը հոգալուն: Միայն ԳՏ-ների 4.2 տոկոսն է ստացված եկամուտը համարում լիովին
բավարար: Տնտեսությունն ընդլայնելու համար միջոցներ է մնում ԳՏ-ների միայն 2.7 տոկոսին:

 Գյուղատնտեսական արտադրության հիմնախնդիրների շարքը լրացնում են
գյուղատնտեսությամբ զբաղվողների ինչպես տեխնիկական, այնպես էլ կառավարման ցածր
հմտությունները, շուկայավարման և գյուղատնտեսության վարման մասնագիտական
գիտելիքների պակասը:

 ԳՏ-ներն իրենց գործունեությունը հիմնականում համարում են ցածր արդյունավետ: Դրա
բարելավման գործում խորհրդատվության դերը ԳՏ-ների կողմից գրեթե չի կարևորվում:

 «Գյուղական խորհրդատվական ծառայություններ» ծրագիրը, ագրոտեխնիկական կանոններին և
նոր տեխնոլոգիաներին համապատասխան խորհրդատվության տրամադրման միջոցով,
գյուղացիական տնտեսությունների տնտեսվարման գիտելիքների և փորձի բարելավմանն
ուղղված պետական ծրագիր է: Դրա համար տարեկան հատկացվում է գյուղատնտեսության
բյուջեի մոտ 3 տոկոսը:

 Ծրագիրը չի հակասում ոլորտում սահմանված քաղաքականությունների գերակայություններին,
սակայն բացակայում են ԳՏ-ների կարիքների բացահայտման, գնահատման և դրանց
բավարարման համապատասխան մեխանիզմները և համակարգերը:

4.2 Ծրագրի ազդեցությունը և արդյունավետությունը

 Հասարակության տեղեկացվածության մակարդակը Ծրագրի մասին բարձր չէ: ԳԱՄԿ-երի
գործունեության մասին լսել են հետազոտությանը մասնակցած ԳՏ-ների ընդամենը 20 տոկոսը:
Մասնավորապես, ԳՏ-ների միայն 8 տոկոսն է «բավականին լավ» տեղեկացված:

 «Գյուղական խորհրդատվական ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում ԳԱՄԿ-երի կողմից
կազմակերպված տարբեր միջոցառումների շրջանակներում վերջին երեք տարիների ընթացքում
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խորհրդատվական ծառայություններ է ստացել ԳՏ-ների ընդամենը 9.8 տոկոսը:
Մասնավորապես, ԳՏ-ների 6.3 տոկոսին մատուցվել են տարբեր կարգի տեղեկատվական
ծառայություններ, 6.4 տոկոսը մասնակցել է դաշտային ուսուցումների, իսկ 6.4 տոկոսը ստացել է
մասնագիտական և մարքեթինգային խորհրդատվություն:

 Շահառու ԳՏ-ների մարզային բաշխումը համամասնական չէ: Փոքր է Գեղարքունիքի,
Արմավիրի, Լոռու և Շիրակի մարզերի ընդգրկվածությունը:

 ԳԱՄԿ-երի ծառայություններից օգտվող ԳՏ-ներն առանձնանում են իրենց սոցիալ-տնտեսական
բնութագրերով և հասարակական կյանքում համեմատական ակտիվությամբ: Նրանց
մեծամասնությունը միջին եկամտային խմբերից է, մշակում է համեմատաբար ավելի մեծ
հողակտորներ, գյուղատնտեսությունից ստացվող եկամուտները միջինում ավելի բարձր են:
Մյուս կողմից, մեծ են այս ԳՏ-ների ֆինանսական պարտավորությունները:

 Ի լրումն, բարձր է շահառու ԳՏ-ների կրթամակարդակը և ինքնագնահատականը
գյուղատնտեսության վարման գիտելիքների վերաբերյալ: Նրանք նաև առանձնանում են նոր
գիտելիքներ ստանալու ավելի մեծ ցանկությամբ և մոտիվացիայով: Նրանց 69.3 տոկոսն իր
գիտելիքների բարելավման ցանկություն ունի:

 Չնայած շահառու ԳՏ-ներն իրենց տնտեսության արդյունավետությունը որոշակիորեն ավելի
բարձր են գնահատում, սակայն խորհրդատվություններից ստացված գիտելիքի դերը դրանում
չեն կարևորում:

 Ծրագրի շահառու ԳՏ-ների մոտ 47 տոկոսը ստացած տեղեկատվությունը երբևէ չի օգտագործել
իր ԳՏ վարման ընթացքում՝ համարելով այն հիմնականում ոչ օգտակար և ոչ նոր գիտելիք:

 Գյուղական խորհրդատվական ծառայություններից շահառուների գոհունակության մակարդակը
բարձր չէ: Թեև պետության կողմից Ծրագրին ուղղվող ֆինանսավորման ծավալները մեծ չեն,
սակայն կատարված ծախսերի դիմաց ստացվող արդյունքը թե՛ շահառուների և թե՛ ոլորտի
տեղեկացված անձանց կողմից գնահատվում է ոչ բավարար: Ծրագրի արդյունավետության
մակարդակը բարելավման կարիք ունի:

4.3 Հիմնական եզրակացություններ և առաջարկություններ

 Գնահատման արդյունքները թույլ են տալիս պնդել, որ ԳԽԾ ծրագրի ազդեցությունը
գյուղացիական տնտեսությունների տնտեսվարման արդյունավետության բարելավման
տեսանկյունից խիստ փոքր է և ոչ էական: ԳՏ-ների մասնակցության մակարդակը
խորհրդատվական միջոցառումներին ցածր է: Դրանց հիմնականում մասնակցում են ավելի
շրջահայաց, նոր գիտելիքներ ստանալու ավելի մեծ ցանկություն և մոտիվացի ունեցող, ակտիվ և
համեմատաբար արդյունավետ տնտեսվարողները՝ նոր տեղեկատվության ստացման
ակնկալիքներով:

 ԳԱՄԿ-երն առաջին հերթին տեսլականի հստակեցման կարիք ունեն: ԳԱՄԿ-երը և դրանց առջև
դրված խնդիրներն իրար չեն համապատասխանում. սա անմիջապես հետևում է ինչպես հենց
ԳԱՄԿ-երի, այնպես էլ ԳՏ-ների գնահատականներից: Բացի այդ, նրանց առջև դրված 2020-ից
ինքնաֆինանսավորման անցնելու նպատակն այս պայմաններում ուղղակի անիրագործելի է։

 Գործող համակարգը կառուցվածքային և որակական առումով լուրջ փոփոխությունների կարիք
ունի։ Մարզերում գործող բոլոր կառույցները պետք է որդեգրեն ռազմավարական միևնույն
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մոտեցումներն ու սկզբունքները և կառավարվեն մեկ միասնական կենտրոնից: Միասնական
կառավարման ապարատով մեկ հանրապետական կառույցի ձևավորումը ոլորտի
փորձագետների կողմից գնահատվում է անհրաժեշտություն, որը կհանգեցնի ռեսուրսների
էական տնտեսման: Փոքրածավալ բյուջետային ծրագրում 11 առանձին մարմինների
պահպանումը գնահատվում է ռեսուրսների անարդյունավետ բաշխում:

 Յուրաքանչյուր մարզում, որպես անկախ իրավաբանական անձ, ԳԱՄԿ-երի գործունեությունը
անարդյունավետ է ոչ միայն ֆինանսական ռեսուրսների ծախսման, այլև գյուղատնտեսական
ռեսուրսների, առանձին մարմիններում կուտակված գիտելիքի և փորձի սահմանափակ
փոխանակման տեսանկյունից:

 Արտաքին մոնիտորինգի համակարգերը չեն գործում, իսկ ներքին մոնիտորինգի համակարգեր
ձևավորված չեն, դրանք սահմանափակվում են մասնավորապես ԳԱՀԿ կողմից կազմակերպված
միջոցառումների մասնակիցների սուբյեկտիվ գնահատականների շրջանակներում:

 Ընդհանուր առմամբ, ԳՏ-ների տնտեսվարման արդյունավետության, գիտելիքների և
հմտությունների բարելավմանն ուղղված միջոցառումների արդյունավետության բարելավումը
հրատապ խնդիր է գնահատվում:

 ԳԽԾ ծրագրի արդյունավետության բարձրացման առավել կոնկրետ առաջարկները հետևյալն
են.

 Թիրախային խմբի հստակեցում – ԳՏ-ների այն խումբը, որին աջակցությունն ամենաէական
ազդեցություն կունենա Հայաստանում գյուղատնտեսության զարգացման վրա։ Այսինքն՝
ծառայությունները պետք է խիստ հասցեավորված լինեն, այլ ոչ թե նախատեսված լինեն
բոլորի համար կամ որոշվեն պատահական սկզբունքով։ Խիստ փոքր և խիստ մեծ ԳՏ-ներին
տրվող գիտելիքը պետական գերակայություն չէ։ Էական է գյուղի միջին խավի սահմանումը և
այդ ուղղությամբ աջակցության գործիքների կենտրոնացումը:

 Թիրախային խմբի ուսումնասիրություն և անհրաժեշտ անվճար և վճարովի
ծառայությունների վերհանում։ Գյուղատնտեսության աջակցության կառույցները պետք է նախ
գնահատեն ծառայությունների կարիքը, մշակեն համակողմանի աջակցության մոդելներ,
այսինքն՝ առաջարկեն ծառայությունների ամբողջական փաթեթներ և ոչ թե մեկ ժամ
տևողությամբ դասընթաց կամ դաշտային խորհրդատվություն, ինչպես ներկայում է
ձևակերպվում։ Այսինքն՝ պետք է ըստ տարածաշրջանների նախ որոշել կարիքը, ապա՝
պահանջարկը։ Կարիքին ուղղված ծառայությունները մատուցել պետական
ֆինանսավորմամբ, իսկ պահանջարկի բավարարումը՝ վճարովի ծառայությունների միջոցով։

 Մեխանիզմների որոշում, որով այդ ծառայությունները (հիմնականում` նորարարական,
տեխնոլոգիական և բուժական) կհասնեն ֆերմերին։ Սա, անշուշտ, կարող են իրականացնել
նաև մասնավոր ընկերությունները: Անհրաժեշտ է խրախուսել և մեխանիզմներ մշակել
ոլորտում ծառայություններ մատուցող տարբեր ոչ պետական կառույցների` մրցութային
սկզբունքով ծրագրում ընդգրկվելու համար:

 Թիրախային խմբերի գնահատում: Ընդլայնել Ծրագրի անկախ մոնիտորինգի և
գնահատման դերը, ապահովել ընտրված շահառուների ելակետային և հետծրագրային
վիճակի, գիտելիքների, որակի և այլ գնահատում, մատուցվող ծառայությունների որակի և
արդյունավետության գնահատման համակարգերի ներդրում՝ բացառելով ծառայություն
մատուցողի մասնակցությունն այս գործընթացներին:
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 Ծրագրի կազմակերպման, կառավարման և ձևակերպման խնդիրներին առնչվող առաջարկները
ներկայացվում են առանձին՝

 Միավորել գործող ԳԱՄԿ-երը հանրապետական կենտրոնի ենթակայության տակ՝ ստեղծելով
մեկ միասնական հանրապետական կառույց:

 Քննարկել հարևան յուրաքանչյուր 2-3 համայնքներում միասին խորհրդատուի հաստիք
ունենալու հնարավորությունը՝ ԳԽԾ ծրագրի շրջանակներում կամ համայնքների
ֆինանսավորմամբ:

 Վերանայել բյուջետային ծրագրի կատարողական (ոչ ֆինանսական) ցուցանիշները`
ներառելով շահառուների ընդգրկվածությունը և միջոցառումների արդյունավետությունը
բնութագրող ցուցանիշներ՝ օգտվելով բերված ուղեցուցային ցուցանիշներից:

 Ներդնել առցանց գործիքների և կապի միջոցների օգտագործումը գյուղատնտեսության
վարման խորհրդատվության տարածման գործիքակազմում: Կարելի է փոքր ծախսերով
բարձրացնել ծառայությունների հասանելիությունը և արդյունավետությունը: Օրինակ,
մատչելի վեբ կայքում տեղադրել հաճախ տրվող հարցերը ու դրանց պատասխանները,
տեղադրել սեմինարների, դաշտային ուսուցումների, փորձացուցադրական աշխատանքների և
այլնի տեսահոլովակները, նյութերը և այլն:

 Ջանքեր ներդնել ԳՏ-ների տեղեկացվածության բարձրացման և միջոցառումներին
մասնակցության աճ ապահովելու ուղղությամբ:
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Հավելված 1. Թիրախային գյուղացիական տնտեսությունների բնութագիրը

Համաձայն Գյուղացիական տնտեսությունների աջակցության գնահատման ընտրանքային
հետազոտության՝ հանրապետության ԳՏ-ների անդամների միջին թվաքանակը կազմում է 5.2
մարդ, որից սովորաբար միասին են բնակվում ԳՏ անդամներից 4.8-ը, տարվա մեջ ավելի քան 3
ամիս արտերկրում են բնակվում ԳՏ անդամներից 0.3-ը, իսկ ՀՀ այլ բնակավայրերում՝ 0.1-ը:

Միջինում գյուղատնտեսության մեջ ներգրավված է 3.1 ԳՏ անդամ, ընդ որում՝ 1.47 կին և 1.54
տղամարդ: Ընդամենը գյուղատնտեսությամբ զբաղվողների 48.8 տոկոսը կին է, իսկ 51.2 տոկոսը`
տղամարդ:

Գյուղատնտեսությամբ զբաղվողների 4.4 տոկոսը մինչև 16 տարեկան երեխաներ են, 63 և ավելի
բարձր տարիքի անձինք կազմում են գյուղատնտեսության մեջ զբաղվածների 15.5 տոկոսը:

ԳՏ-ների մոտ 36 տոկոսում առնվազն մեկ տարեց ներգրավված է գյուղատնտեսական
գործունեության մեջ: Երեխաները ներգրավված են ԳՏ-ների 13 տոկոսում: ԳՏ-ների 9.1 տոկոսում
զբաղված են միայն կանայք, 8.4 տոկոսում՝ միայն տղամարդիկ, իսկ 19.5 տոկոսում՝ միայն կանայք,
երեխաներ և տարեցներ:

Գծապատկեր 21. Գյուղատնտեսության մեջ զբաղվածների կառուցվածքը ԳՏ-ներում

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

ԳՏ-ում զբաղված անդամների 22.4 տոկոսը կամ չափահասների 23.2 տոկոսն ունի մշտական կամ
ժամանակավոր այլ զբաղվածություն: Մասնավորապես, զբաղված է ԳՏ-ում ընդգրկված
տղամարդկանց 32.2, կանանց՝ 14, իսկ տարեցների՝ 9.3 տոկոսը:

Գծապատկեր 22. Զբաղվածության սեռատարիքային պատկերը, տոկոս

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ
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Հարցված ԳՏ-ների 99.2 տոկոսն ունի սեփական հողակտոր (ներառում է նաև տնամերձը): Ընդ
որում` 79.3 տոկոսն ունի միայն սեփական հողակտոր, իսկ մնացածը մշակում է նաև վարձակալված
կամ անհատույց վերցված այլ հողակտոր: Մասնավորապես, ԳՏ-ների 15.4 տոկոսը մշակում է
վարձակալված, իսկ 6.2 տոկոսը` անհատույց վերցված հողակտոր:

ԳՏ-ների կողմից օգտագործվող հողակտորների 83.2 տոկոսը հանդիսանում են սեփական
հողակտորներ, 14.9 տոկոսը վարձակալության իրավունքով մշակվող հողեր են, իսկ բարեկամից,
հարևանից, համայնքից անհատույց վերցված է ընդամենը 2 տոկոսը: Ընդ որում` սեփական
հողակտորի միջին մակերեսը կազմել է 1.5 հեկտար, որից փաստացի մշակվել է 1.2 հեկտարը:
Վարձակալած և անհատույց վերցված հողակտորները գրեթե ամբողջությամբ մշակվում են. միջին
մակերեսները համապատասխանաբար կազմել են 1.4 և 0.6 հեկտար:

Գծապատկեր 23. Մշակվող հողակտորների բաշխումը` ըստ տնօրինման իրավունքի, տոկոս

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

Արդյունքում, սեփական հողատարածքն ամբողջությամբ մշակում է ԳՏ-ների 69.8 տոկոսը:
Հողատարածքներն ամբողջությամբ չմշակելու հիմնական պատճառը ԳՏ-ների մոտ 50 տոկոսի
համար ֆինանսական միջոցների բացակայությունն է: Ոռոգման խնդիրը պատճառ է հանդիսանում
ԳՏ-ների մոտ 42 տոկոսի դեպքում: Հողի հեռավորության կամ ցածր որակի խնդիր ունեն ԳՏ-ների`
համապատասխանաբար 30-ական տոկոսը:

Գծապատկեր 24. Հողակտորը չմշակելու կամ մասամբ մշակելու պատճառները, տոկոս

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ
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ԳՏ-ների 7.5 տոկոսի դեպքում մշակվող հողի մակերեսը չի գերազանցում 0.1 հեկտարը: Մինչև 1 հա
հողակտոր է մշակում ԳՏ-ների ավելի քան 59 տոկոսը: 19.5 տոկոսը մշակում է 1-2 հա, 18 տոկոսը՝
2-5 հա հողակտոր: ԳՏ-ների միայն 3.4 տոկոսի դեպքում է հողակտորը գերազանցում 5 հա-ն:

Գծապատկեր 25. Հողօգտագործողների բաշխումն ըստ օգտագործվող հողի մակերեսի, տոկոս

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

Պտուղների, մրգերի և խաղողի արտադրության մեջ ընդգրկված է ԳՏ-ների շուրջ 79 տոկոսը
(ներառում է նաև տնամերձ հողակտորներում մշակվողը): Մեծ է նաև թռչնաբուծությամբ զբաղվող
ԳՏ-ների քանակը՝ 63.5 տոկոս: Անասնաբուծությամբ և անասնաբուծական մթերքների
արտադրությամբ զբաղված է ԳՏ-ների 61.5 տոկոսը: Կարտոֆիլի և բանջարաբոստանային
մշակաբույսերի արտադրությամբ զբաղվում է ԳՏ-ների 50-62 տոկոսը, հացահատիկային
մշակաբույսերի արտադրությամբ՝ 36.3 տոկոսը:

Մեղվաբուծությամբ է զբաղված ԳՏ-ների մոտ 7.3 տոկոսը: Ծաղիկի արտադրությամբ է զբաղված
հետազոտությունում ընդգրկված ԳՏ-ների 1.1 տոկոսը:

Գծապատկեր 26. ԳՏ-ների բաշխումը` ըստ գյուղմթերքների արտադրության և գործունեության
ոլորտների

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ
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Վաճառքի համար գինու և օղու արտադրությամբ և չրագործությամբ զբաղվող ԳՏ-ները
բավականին քիչ են` ոչ ավել, քան 10 տոկոս, իսկ ընդհանրապես այս գործունեությամբ զբաղվում
են ԳՏ-ների՝ համապատասխանաբար 13.5 և 29 տոկոսը:

Հանրապետությունում քիչ են սառնարանային տնտեսություն կամ սառնարաններ ունեցող ԳՏ-ները`
1.3 տոկոս: ԳՏ-ների 10.6 տոկոսն ունի մեծ կամ փոքր ջերմոցային տնտեսություն: Դրանք
հիմնականում զբաղվում են բանջարաբոստանային տնտեսությամբ և ծաղկի աճեցմամբ:

Անասնապահությամբ զբաղվող տնտեսություններն ամենից շատ պահում են հավեր՝ 62.9 տոկոս,
կովեր և այլ խոշոր եղջերավորներ՝ 52.1 տոկոս: Խոզեր և ոչխար/այծեր են պահում ԳՏ-ների՝
համապատասխանաբար 28.8 և 11.1 տոկոսը: 2014-ի համեմատությամբ գրանցվել է խոզ,
հնդկահավ և հավ պահող ԳՏ-ների քանակի աճ, մյուս թռչունների և կենդանիների դեպքում
միտումը հակառակն է: Ընդ որում` մեկ ԳՏ կողմից միջինում պահվող թե՛ կենդանիների և թե՛
թռչունների քանակությունը նվազել է:

Գծապատկեր 27. ԳՏ-ների բաշխումը` ըստ կենդանիների և թռչունների առկայության, և դրանց միջին
քանակը

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

Հարցմանը մասնակցած ԳՏ-ների կողմից ստեղծված գյուղատնտեսական համախառն եկամտի մեծ
մասը՝ 60 տոկոսը, բաժին է ընկնում բուսաբուծությանը, անասնապահությունից ստացվում է
համախառն արդյունքի 30, իսկ հարակից տնտեսական գործունեությունից` 10 տոկոսը: Ստեղծված
արդյունքի 53.1 տոկոսը սպառվում է ԳՏ-ներում, փոխանակվում կամ վաճառվում է մնացած 46.9
տոկոսը:
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Գծապատկեր 28. Գյուղատնտեսական համախառն եկամտի կառուցվածքը, տոկոս

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

Ապրանքային տնտեսության մակարդակը բավականին փոքր է. ԳՏ-ների 25.2 տոկոսն արտադրած
բերքի և մթերքի մինչև 20 տոկոսն են իրացնում, այդ թվում՝ մոտ 18 տոկոսն արտադրված բերքն
ընդհանրապես չի իրացնում, այլ ամբողջությամբ պահում է սեփական տնտեսությունում սպառման
կամ վերարտադրության համար: ԳՏ-ների 18.8 տոկոսն է արտադրված բերքի մեծամասնությունը`
80-100 տոկոսը, վաճառում կամ փոխանակում:

Գծապատկեր 29. ԳՏ-ների կողմից իրացվող բերքի և մթերքի բաշխումը

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

Մեկ ԳՏ հաշվով գյուղատնտեսությունից ստացված տարեկան համախառն եկամուտը 2015
թվականին կազմել է 1,509 հազար դրամ: Մասնավորապես, բուսաբուծությունից համախառն
եկամուտը կազմում է 925 հազար, իսկ անասնապահությունից՝ 605 հազար դրամ:
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Գծապատկեր 30. Գյուղատնտեսական միջին համախառն եկամուտը 1 ԳՏ հաշվով, դրամ

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

Համաձայն ԳՏ գնահատականների` գյուղատնտեսությունում ստեղծված եկամուտը չի բավարարում
իրենց ընտանիքի հոգսերը հոգալու համար: Մասնավորապես, ընդհանրապես չի բավարարում ԳՏ-
ների 36.4 տոկոսին, մասամբ է բավարարում 59.4 տոկոսին: Միայն  ԳՏ-ների 4.2 տոկոսն է
ստացված եկամուտը համարել լիովին բավարար: Իսկ «արդյո՞ք սպառումից հետո մնում են
լրացուցիչ միջոցներ տնտեսությունն ընդլայնելու համար» հարցին ԳՏ-ների միայն 2.7 տոկոսն է
տվել դրական պատասխան:

Գծապատկեր 31. Գյուղատնտեսական գործունեությունից ստեղծված եկամտի բավարարության ԳՏ
գնահատականներ, տոկոս

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

Համաձայն ԳՏ գնահատականների` 2016-ին գյուղատնտեսությունից ստացվող եկամուտների
դրական սպասումներ ունի ԳՏ-ների ընդամենը 18.7 տոկոսը: Փոխարենը նրանց 47.8 տոկոսի մոտ
սպասումները բացասական են, իսկ 27.2 տոկոսը գտնում է, որ գյուղատնտեսությունից
եկամուտները նախորդ տարվա համեմատությամբ չեն փոխվի:

605,169

925,365

359,528

1,509,786

Անասնապահություն ԲուսաբուծությունՀարակից գործունեություն Ընդամենը
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ընտանիքի հոգսերը հոգալու համար

Այո, 2.7

Ոչ, 97.3

տնտեսությունն ընդլայնելու համար
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Գծապատկեր 32. 2016թ. գյուղատնտեսությունից սպասվող եկամուտների` ԳՏ սպասումների
համեմատական, տոկոս

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

ԳՏ-ների 12.6 տոկոսն իր գործունեությունը գնահատել է ոչ ձեռնտու, շատ շահավետ է համարել
միայն 1.3 տոկոսը: ԳՏ գործունեության ընդհանուր արդյունավետությանն առավել ցածր
գնահատական (1-2 միավոր՝ 5 հնարավորից) վերագրել է ԳՏ-ների 44.5 տոկոսը, միջին
գնահատական (3 միավոր)՝ ԳՏ-ների 46.1 տոկոսը, մինչդեռ միջինից բարձր արդյունավետ (4-5)՝
ԳՏ-ների միայն 9.3 տոկոսը:

Գծապատկեր 33. ԳՏ գործունեության ընդհանուր արդյունավետության, շահավետության
ինքնագնահատականները, տոկոս

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

ԳՏ գնահատականներով իրենց գյուղացիական տնտեսության արդյունավետության բարձրացմանը
կարող են նպաստել լրացուցիչ ֆինանսական ներդրումները՝ 37.3 տոկոս: Ֆինանսական
ներդրումները, որպես արդյունավետության բարձրացման առաջին (կարևոր) անհրաժեշտություն,
նշել է ԳՏ-ների մոտ 32 տոկոսը: Հաջորդում են ոռոգման և արտադրանքի իրացման հետ կապված
խնդիրները՝ համապատասխանաբար 18.8 և 12.5 տոկոսով: Էժան և որակյալ պարարտանյութերի և
թունաքիմիկատների հասանելիությունը կարևորել է ԳՏ-ների մոտ 10 տոկոսը, էժան վառելիքը և
գյուղատնտեսության վարման խորհրդատվությունը՝ 1-ական տոկոսը:
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Աղյուսակ 5. 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 -

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ

ԳՏ-ների մոտ 72.3 տոկոսն ունի որևէ պարտքային պարտավորություն: Վերջինների մեջ
գերակշռում են վարկային կազմակերպություններից կամ բանկերից վարկեր ունեցողները: Բոլոր
ԳՏ-ների 61.1 տոկոսը կամ որևէ պարտքային պարտավորություն ունեցող ԳՏ-ների 84.5 տոկոսը
ներկայում ունի վարկեր:

Անհատներից փոխառություններ ունի պարտավորություն ունեցող ԳՏ-ների 40 տոկոսը կամ բոլոր
ՏՏ-ների 28.9 տոկոսը: Միաժամանակ վարկեր և անհատներից փոխառություններ ունի
պարտավորություն ունեցող ԳՏ-ների 29.1 տոկոսը:

Գծապատկեր 34. Պարտքային պարտավորություններ ունեցող ԳՏ-ները, տոկոս

Աղբյուրը` ԳՏ-ների ՊԱԳԸՀ 2016, ՏԶՀԿ
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ԳՏ-ների նկատմամբ
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