
 

Սամվել 
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

Տնտեսագիտության դոկտոր, 
պրոֆեսոր

1978 թ. գերազանցությամբ 
ա վարտել է ՀԳԻ տնտեսա  գի - 
տա կան ֆակուլտետը, աշխատել 
ար տադրությունում և սո վորել 
ասպիրանտուրայում: 1990 թ. 
ստացել է տնտեսա  գիտության 
թեկ նածուի, 2003 թ.՝ դոկտորի 
գի տա կան աստիճան, 2007 թ.՝  
պրոֆե սորի գիտական կոչում: 
1999 թ. ընտրվել է ՀՀ ԱԺ պատ-   
գամավոր: 2002-2011 թթ. աշխա -
տել է ՀՀ գյուղատնտե սության 
նախարարի առաջին տե  ղակալ: 
2013 թ.-ից առ այսօր աշ խատում 
է ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտա- 
կան կենտրոնում՝ զբաղեցնելով 
տնօրենի և սոցիալ-տնտե սական 
ծրագրերի համակար գողի պաշ- 
տոնները: Ներկա յում պաշտո-
նա վարում է որ պես ավագ փոր-
ձագետ: Հեղի նակ է շուրջ 140 գի- 
տա կան հոդվածների, 16 մենա-
գրությունների և ուսումնական 
ձեռնարկների:

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆՆԵՐՆ

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Հիմնաբառեր.  կորոնովիրուս, գյուղատնտեսու- 
  թյուն, պարեն, անվտանգություն,
  արտակարգ դրություն,
  աջակցություն

Կորոնովիրուսի համավարակն արագ տեմպե րով 
տարածվում է աշխարհի ավելի քան 200 երկ րում: 
Հայաստանում նույնպես մեծանում է վարակակիր-
ների թիվը, և պաշտոնապես արտակարգ դրու թյուն է 
հայ տարարվել: Այս ոչ բնականոն իրա վիճա կում ամե  - 
նաապահով ու, պարենային ան վտանգու թյան առու-
մով, ամենակարևոր ոլորտը գյուղատնտե սու թյունն 
է, որի զարգացումը խթանելու համար անհրա ժեշտ 
է իրականացնել պետական աջակցության արտա-
կարգ միջոցառումներ: Այս հոդվածում նշվում են այդ 
միջոցառումների ուղղությունները և դրանց իրա կա- 
նաց ման կառուցակարգերը: Կարևորվում են նաև ՀՀ 
կա ռավարության 2020 թ. մարտի 26-ի որո  շումն երը, 
որոնք բազմակողմանի աջակցություն են նա խա-
տե սում գյուղատնտեսության զարգացման համար: 
Միաժամանակ, ներկայացվում են կարևոր առաջար-
կություններ այդ միջոցառումների կառու ցա կարգերի 
կատարելագործման և կազմակերպման ար դյունա-
վե տության մակարդակի բարձրացման նպա տակով:

Կորոնովիրուսի համավարակի արագ տա րա-
ծումը մեկ անգամ ևս վկայում է, որ աշ խար հը 

«փոքրացել է»: Հաղորդակցության միջոցների «հեղեղի» 
պայմաններում, 2019 թ. դեկտեմբերի վերջին, սկիզբ առ-  
նելով Չինաստանի Հուբեյ նահանգի կենտրո նից՝ Ուհա-
նից, 2020 թ. մարտի վերջին COVID-19 վարակն ար դեն 
տարածվել է աշխարհի ավելի քան 200 երկրում: Այն հար-
կա դրել է դադարեցնել արտադրա կան ու սպա սարկման 
ոլորտների բազմաթիվ կազմակերպությունների աշխա- 
 տանքը, նպաստել միջազգային շուկայում նավթի գնի 
սրընթաց անկմանը, ԱՄՆ դոլարի համեմատությամբ՝ 
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ազգային դրամի ար ժեզրկմանը, բնակչու- 
թյան տնտե սա  կան ակտիվության կտրուկ 
նվազմանը, ներ   քին և արտաքին առևտ - 
րի կրճատմա նը: Ամե նա ռիսկայինն այն է, 
որ դժվար է կան խատեսել այս արհա վիրքի 
ավարտը, որը փլուզում է համաշխար- 
հային տնտե սությունը և հղի է սոցիալ-
տնտեսական ծանր հետևանքներով: Աշ- 
խարհի շատ եր կր ներում, որոնց պա տու-
հասել է COVID-19 վիրուսը, հայտարար   վում 
է արտա կարգ դրություն, որի պայման-  
նե րում առաջ նա յին են դարձել.

1. վարակակիրների հայտնաբերումը, 
մե կուսացումը, օպերատիվ ախտորոշումը 
և դեռևս նոր կորոնովիրուսի պատվաս տա-
նյութի բացակայության պայմաններում 
հա սանելի միջոցներով բուժումը,

2. բնակչության տեղաշարժի սահմա-
նա փակման ու մեկուսացման պայման-
ներում կենցաղային նվազագույն կարիք-
ների բավարարումը, կրթական, հոգևոր և 
սոցիալական ծառայությունների մատու-
ցումը:

Նշված հիմնախնդիրներից ամենա-
առաջ նայինը պարենային անվտանգու-
թյունն է: Ինչպես հավաստիացնում է ար-   
տա կարգ դրության պայմաններում գոր- 
 ծող պարետատունը, ՀՀ-ում առկա է ա- 
 ռաջնային անհրաժեշտության պարենա- 
 յին ապ  րանքների անհրաժեշտ պաշար, և, 
ի տար բերություն որոշ երկրների, մեզ մոտ 
չկա խուճապ, առևտուրն էլ բնա   կա նոն է 
ընթանում: Այդուհանդերձ, քանի որ հա-
մաճարակի տևողությունն անկան խատե-   
սելի է, անհրաժեշտ է ձեռնարկել պարե-
նի համալրման կարճաժամկետ ու երկա-
րաժամկետ ծրագրեր: Քանի որ ան խու սա- 
փելի են դառնում ներկրման դժվա րու թյուն- 
  ները, հարկ է, արտակարգ ծրագրեր իրա-   
կանացնելով, խթանել գյուղա  տնտե սու-
թյան և սննդի արդյու նաբերու թյան գործու- 
 նե ությունը, մշտա դիտար կել պարենի բաշխ-  
 ման, վաճառքի և գնա  գոյացման գործ ըն-
թացները: Այս առումով, հատկանշական է 
ՀՀ վարչապետ Ն.Փաշինյանի բնորոշումը. 
«Հատ կապես կորոնովիրուսի ճգնաժա-

մի պայմաններում գյուղատնտեսությունը 
դառ նում է ամենակարևոր և հետաքրքիր 
գործունեության ոլորտներից մեկը: Չնա-
յած միշտ էլ հետաքրքիր է եղել, բայց նոր 
պայմաններում գյուղատնտեսության կա-  
րևորությունն ընդգծվում է մի քանի պատ-  
 ճառներով: Առաջինը՝ պարենային անվտան-  
գության խնդիրները հիմա առա վել հրա-
տապություն և կարևորու թյուն են ստա-
նում ոչ միայն Հայաստանի Հանրա պետու-
թյունում, այլև ողջ աշխարհում: Երկրորդը՝ 
գյուղատնտեսությունն այն ոլորտն է, որ-  
տեղ սոցիալական հեռավորություն պահ-
պա նելու առավել նախընտրելի և արդյու-
նավետ հնարավորություններ կան: Եր-   
րոր դը՝ մենք տեսնում ենք, որ Հայաս տա-  
նում գյուղատնտեսության ոլորտում նոր 
աշ խա տատեղեր ձևավորելու և ինքնա  - 
զբաղ վածություն ապահովելու լայն հնա-
րավո րություններ կան: Մասնավորա պես՝ 
կա լքված հողերը կրկին վերադարձ նելու 
հնարավորություն: Եվ չորրոր դը՝ կար ծում 
ենք, որ հիմա շատ հարմար ժա մանա կա- 
շրջան է իրականացնել այնպիսի ինս տի-
տուցիոնալ բարեփոխումներ կամ խթանել 
ինստիտուցիոնալ բարեփոխումնե րի այն- 
պիսի ընթացք, որ նախկինում օբյեկտիվ 
կամ սուբյեկտիվ պատճառներով հնարա-  
վոր չէր լինում իրականացնել»1: Վարչա-
պե տի նախանշած չորրորդ պատճառն ա- 
 ռավելապես վերաբերում է գյուղատնտե-
սա կան կոոպերատիվների ձևավորման 
խթանմանը:

Արտակարգ իրավիճակի պայմաննե-
րում, երբ խաթարված է տնտեսության 
բազմաթիվ ոլորտների գործունեությունը, 
հատկապես գյուղատնտեսությունն ունի 
էական առավելություններ: Նախ՝ գյուղա- 
 տնտեսական աշխատանքները պետք է 
իրականացվեն բնականոն ընթացքով, քա-
նի որ այստեղ գերիշխում է անհատական 
զբաղվածությունը, և կարելի է նվազագույ-
նի հասցնել միջանձնային շփումներն ու 
համավարակի տարածման վտանգը: Երկ- 
 րորդ՝ պարենային ապրանքների արտադ-
րության ավելացման համար առկա են 

1 https://finport.am/full_news.php?id=41282&lang=1
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չօգ տագործված ռեսուրսներ, որոնք հնա- 
 րավոր է և պետք է շուտափույթ գործար- 
 կել: Խոսքը, մասնավորապես, վերաբե- 
  րում է հողային, ջրային ու մարդկային ռե-
սուրսներին: Ներկայումս հանրապետու-
թյունում անմշակ է մնում շուրջ 160 հազ. 
հա վարելահող, լիարժեքորեն չի օգ տա-
գործվում բնական կերահանդակների կե-  
սից ավելին, ոռոգման ջրի կորուստը 50-
60 տոկոս է: Եթե դրան ավելացնենք գյու  -
ղատնտեսական մշակաբույսերի բերքա- 
տվության և կենդանիների մթերատվու-
թյան բարձրացման չօգտագործված հնա- 
  րա վորությունները, ապա, առանց չափա-
զանցության, գյուղատնտեսության համա-
խառն արտադրանքը բնեղեն արտահայ-
տությամբ կարելի է կրկնապատկել: Ինչ 
վերաբերում է մարդկային ռեսուրսներին, 
ապա դրանց պակասը զգացվում է հատ-
կապես մեքենայացման ցածր մակարդակ 
ունեցող և աշխատատար մշակաբույսերի 
մշակության ոլորտներում: Այստեղ կարևոր 
ռեսուրս է նաև լիարժեք զբաղվածություն 
չունեցող քաղաքային բնակչության՝ գյու-
ղատնտեսության ոլորտում ներգրավման 
հնարավորությունը: ՀՀ անկախության ա -
ռաջին տարիների փորձը ցույց է տալիս, 
որ արտակարգ իրավիճակներում քաղա-  
քաբնակ շատ ընտանիքներ հնարավորու-
թյուն էին գտնում զբաղվելու գյուղատնտե-
սական գործունեությամբ: Նախ՝ այն քա-  
ղաքաբնակները, որոնք գյուղում ունեն հա  - 
րազատներ, վերջիններիս հետ համա-
գոր ծակցելով, ինչպես նաև վերջիններիս 
աջակ ցությամբ, կարող են բավարա րել 
իրենց ընտանիքների պարենի պահանջը: 
Երկրորդ՝ կարծում ենք, որ ՀՀ կա ռավա-
րությունն արտակարգ կարգով պետք է 
ստեղծի համապատաս խան իրավական 
հիմքեր և տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններին հնարավորություն ընձեռի, 
պահպանելով հողի նկատմամբ սեփա-
կանության իրավունքը, երկրից բացակա- 
 յող հողատերերի տևականորեն չօգտա -
գործ վող հողատարածքները վարձա կա-
լու թյան հանձնել գյուղատնտեսական գոր- 
  ծունեությամբ զբաղվելու ցանկություն ունե-  
ցող քաղաքացիներին, ինչպես նաև ար-

դեն գործող կամ նոր ձևավորվող գյուղա-
տնտեսական կոոպերատիվներին:

Կարծում ենք՝ ՏԻՄ-երը պետք է իրա վա-
սություն ստանան ազատ հողերը օգտա-
գործման տրամադրելու՝ առանց ավելորդ 
վարչական խոչընդոտների, հիմք ընդունե- 
 լով համայնքի ավագանու որոշումը՝ կնքել 
հողօգտագործման երկկողմանի պայ մա-
նագրեր:

Արտակարգ իրավիճակում ՀՀ կառա-  
վարության 2020 թ. մարտի 26-ի նիստում 
հաս տատվել է «Կորոնովիրուսի հետևանք-
նե րի հակազդման միջոցառումների հա-
մապարփակ ծրագիրն ու տնտեսական 
հետևանքների չեզոքացման միջոցա ռում-
ները» փաստաթուղթը: Մասնավորապես՝ 
դրա երկրորդ մասն ամբողջությամբ վե րա- 
բերում է գյուղատնտեսությանը՝ նախա -
տեսելով տվյալ ոլորտում կարողու թյուն- 
ների զարգացման, ոռոգման արդիական 
համակարգերի,  կարկտապաշտպան ցան-   
ցերի ներդրման, խաղողի, ժամանակա-
կից տեխնոլոգիաներով մշակվող արդյու-
նավետ պտղատու այգիների և հատա- 
պտղանոցների հիմնման, տոհմային տա-  
վա րաբուծության և ոչխարաբուծության ու 
այծաբուծության զարգացման, ինչպես նաև 
ագրովերամշակման ոլորտին գյուղա  տըն-
տե սական հումքի մթերումն երի (գնումնե-
րի) նպատակով վարկերի և գյուղա տնտե-
սական տեխնիկայի ու ագրոպարենային 
ոլորտի սարքավորումն երը լիզինգով ձեռք 
բերելու համար սահմանել 0% տոկո սա-
դրույք: Ընդ որում, կապալառուի միջոցով 
կառուցվող ջերմատները, սառնարանային 
և գյուղատնտեսական նշանակության պա- 
 հեստային տնտեսությունները այսուհետ 
կա րող են դիտարկվել որպես լիզինգի 
առար  կաներ։ Կարևորելով խոզաբու ծու -
թյան և թռչնաբուծության ոլորտը՝ նախա- 
 տեսվող վարկերի համար ոչ միայն սահ-
մանվում է 0% տոկոսադրույք, այլև հնա-
րավորություն է տրվում 30% համա ֆի նան- 
 սավորման գործիքով նվազեցնելու բան կի 
ռիսկը՝ խթանելով տվյալ գյուղա տնտե սա-
կան ուղղությունների զարգա ցու մը։ Հատ-  
կանշական է, որ գյուղա տնտե սական կո-  
ոպերատիվների զարգացման համար նույն- 
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  պես սահմանվում են 0% տոկոսադրույ  - 
քով վարկեր և համաֆինանսավորում,   
ընդորում, տարբեր նպատակներով վար-
կերի համար՝ տարբերակված չափաքա-
նակ ներով։ Այս նախագծով նախատեսվում 
են մինչև 1 մլն դրամի միկրովարկեր՝ 0% 
տոկոսադրույքով, որը կխթանի գյուղա-
տնտե սության ոլորտում ֆիզիկական ան-
ձանց գործունեությունը2:

Պետք է խոստովանել, որ սա գյուղա-
տնտե սության աջակցության աննախա-
դեպ ծրագիր է, որը խելամտորեն իրակա - 
նացնելու պարագայում լավագույն պայ  ման-   
ներ կապահովի ոլորտի զարգաց ման և 
երկրի պարենային անվտանգության մա-
կարդակի բարձրացման առումներով: Այո՛, 
‹‹խելամտորեն իրականացնելու›› պայ-
մանն առաջնային է, քանի որ նախկինում 
թույլ տրված սխալների պատճառով բազ-
մաթիվ կարևոր ծրագրեր ակնկալվող ար-
դյունք չեն ապահովել: Համառոտ ներ կա- 
 յացնենք մեր մտավախությունները. նախ՝ 
ավելի քան մեկ ամիս է, ինչ սկսվել է գյու-
ղատնտեսական տարին, և հատ կա պես 
բուսաբուծության ճյուղում մեծ փո փոխու-   
թյուններ կատարելու հնարավորու թյուն-  
ները սահմանափակ են: Երկրորդ՝ ինչպես 
ՀՀ վարչապետն է նշում, կարևոր նախա-  
պայման է ծրագրերի վերաբեր յալ շահա-  
ռուներին պատշաճ կերպով իրա  զե կելը. 
«Մի պայման կա՝ այս պրոցեսը պետք է 
լրջորեն ուղեկցվի էկոնոմիկայի, տարած-
քային կառավարման և ենթա կառուց վածք- 
ների, ԿԳՄՍ, ինչպես նաև բարձր տեխնո-
լոգիական արդյունաբերության նա խարա-
րությունների կողմից: Մենք պետք է մարդ-  
կանց հետ քայլենք, զրոյից քայլենք և 
պետք է բոլոր ազդակներին տեղյակ լի-
նենք: Մարդիկ իմանան, որ իրենց հար-  
ցերին, որոնք անխուսափելիորեն ծագելու 
են, որովհետև սա նոր դաշտ է, պատաս-
խաններ ստանալու են ժամանակին և որա-  
կով»3: Իհարկե, թվարկելով այս նախարա-
րությունների ցանկը, կառավարությունը 
չխոստովանեց, որ ակնհայտ են դառնում 

գյու ղատնտեսության նախարարության 
վերացման և խորհրդատվական համա-
կարգի կայացած կառույցների՝ Գյուղա-
տնտեսության աջակցության մարզային 
կենտրոնների՝ ըստ էության, լուծարման 
սխալ քաղաքականության հետևանքները: 
Կարծում ենք՝ ժամանակն է ուղղել այդ 
սխալները: Հաջորդ նկատառումը վերա-
բերում է գյուղատնտեսական տեխնիկայի 
լիզինգի պետական աջակցության ծրա-
գրին: Մենք ի սկզբանե նշել ենք, որ շա- 
 հառուների համար այս ծրագրից օգտվե-
լու հիմնական խոչընդոտը 20% կանխա-
վճարի գումարն է: Ուստի առաջար կել ենք 
առնվազն 50%-ի չափով սուբսիդա վորել 
կանխավճարը:

Պետության օժանդակությամբ կանխա-  
վճարի արգելքը հաղթահարելուց հետո՝ 
ձեռքբերված գյուղատնտեսական տեխնի-
կան լիզինգառուին լրացուցիչ եկամուտ 
կբերի, որի շնորհիվ առավել դյուրին կլինի 
մարել լիզինգի մայր գումարը և տոկոսը4:

Ընդհանուր առմամբ, նախատեսված 
միջոցառումներն ու ծրագրերը օպերատիվ 
և արդյունավետ կերպով կազմակերպելու  
համար անհրաժեշտ է իրականացնել հե-
տևյալ քայլերը.

1. ՀՀ վարչապետի գլխավորությամբ 
ստեղծել Ագրոպարենային ոլորտի աջակ-
ցության շտաբ,

2. մարզպետարանների և ՏԻՄ-երի մի-  
ջոցով օպերատիվ կարգով գույքա գրել 
ազատ վարելահողերի տարածք ները, որո- 
 շել ոռոգման ջրի ապահովման հնա րա վո-
րությունը, սերմացուի և տնկանյութի պա-
հանջարկն ու բավարարման ուղղու թյուն-
ները,

3. այն տարածքներում, որտեղ ցանքի 
ժամկետը դեռևս թույլ է տալիս, առանց 
հապաղելու կազմակերպել հատապտուղ-
ների՝ ազնվամորու, մոշի և այլ տնկիների, 
եգիպտացորենի, արևածաղկի, գարնանա-
ցան հացահատիկի և այլ մշակաբույ սե րի 
սերմացուի պակասի ներկրում և ‹‹սերմ 
վարկի›› սկզբունքով հատկացում երկ րա- 

2 https://www.primeminister.am/hy/press-release/item/2020/03/26/Cabinet-meeting-26-03/
3 Նույն տեղում:
4 https://asue.am/amberd/publications/possible/areas/of/improvement/lending/program/in/the/republic/of/armenia
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 գործներին՝ ցանքի և մշակության աշխա-
տանքների համար տրամադրելով արտոն-
յալ վարկեր,

4. որոշ խոցելի տարածքներում կիրա-
ռել «նպաստ աշխատանքի դիմաց»՝ ար-
դեն փորձարկված համակարգը: 

Այսպիսով՝ արտակարգ իրավիճակը 
պա  հանջում է արտակարգ միջոցառումներ, 

որոնց հաջողությունը լավագույն նախա-
դրյալ է գյուղատնտեսության ոլորտի զար - 
գացման համար: Կարևոր խնդիր է այդ մի- 
ջոցառումների իրականացման հասցեա-
կանության, թափանցիկության և վերջ- 
 նար դյունքի գնահատման մշտադիտարկ-
ման կառուցակարգերի ապահո վումը:

1. Ավետիսյան Ս., Հայաստանի 
գյուղատնտեսությունը և 
ագրովերամշակումը, Եր., «Լիմուշ» 
հրատարակչություն, 2010, 238 էջ:

2. Հայկազյան Վ., Նոր երկրագործության 
փիլիսոփայություն, քրեստոմատիա, 
«Ակտուալ արվեստ», Եր., 2019, 424 էջ:

3. https://finport.am/full_news.

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
php?id=41282&lang=1

4. https://www.primeminister.am/hy/press-re-
lease/item/2020/03/26/Cabinet-meet-
ing-26-03/

5. https://asue.am/amberd/publications/possible/
areas/of/improvement/lending/program/in/
the/republic/of/armenia
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СТИМУЛЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РА В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Пандемия коронавируса быстро распространяется в более чем 200 странах мира. В Арме-
нии также увеличивается число заражённых и официально объявлено чрезвычайное поло-
же ние. В условиях чрезвычайной ситуации наиболее важной сферой экономики является 
сельское хозяйство, организация которого более безопасна и обеспечивает продовольственную 
безопастность страны. Поэтому для стимулирования развития сельского хозяйства должны 
быть приняты чрезвычайные меры государственной поддержки. В данной статье изложены 
направления и механизмы реализации этих мер. На заседании правительства РА от 26 марта 2020 
года, были приняты важные решения, обеспечивающие всесторонную поддержку для развития 
сельского хозяйства. В то же время, в статье представлены важные рекомендации по улучшению 
организации и эффективности этих мероприятий.

Ключевые слова։  коронавирус, сельское хозяйство, продовольствие, безопасность,    
  чрезвычайная ситуация, поддержка
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RA AGRICULTURE DEVELOPMENT INCENTIVES IN EMERGENCY SITUATION

The coronavirus pandemic is spreading rapidly in more than 200 countries all around the world. 
The number of patients in Armenia is also increasing and a state of emergency is officially declared. 
In an emergency situation, the most important area of the economy is agriculture, the organization of 
which is safer and provides food security of the country. Therefore, to stimulate the development of 
agriculture, emergency measures of state support should be taken. This article outlines the directions 
and mechanisms for the implementation of these measures. At a meeting of the Government of Ar-
menia dated March 26, 2020, important decisions were made to provide comprehensive support for 
the development of agriculture. At the same time, the article provides important recommendations for 
improving the organization and effectiveness of these activities.

Keywords։  coronavirus, agriculture, food security, emergency situation, support
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