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  ՀՀԳՅ�ՂԱՏՆՏԵՍ�� ՆԸ: 

ԸՆԴ ՀԱ Ն� Ր ԲՆ�  ԹԱ ԳԻ ՐԸ

Գյ# ղատնտես# թյ# նը հազարամյակներ շար# նակ եղել է Հայաստանի 

բնակչ# թյան հիմն ական զբաղմ# նքն #  ապր# ստի մի ջոցը: Հայերը 

հն# ց ի վեր վարել են նստակյաց կյանք, զբաղվել են հողագործ# թյամբ և 

անասնապահ# թյամբ, կառ# ցել են ոռոգիչ ջրանցքներ: 
ՀՀ գյ�  ղատն տե ս�  թյ�  նն իր զար գաց ման ըն թաց ք� մ կտ ր# կ փո փո խ# -

թյ# ն ներ է կրել հա ճա խա կի կրկն վող սո ցի ալ-տն տե սա կան ցն ց# մն  ե րի 

պատ ճա ռով:

Մինչխորհրդայհին Հայաստան� մ ձևավորվել էր տիպիկ ագրարային 
տնտես� թյ� ն, որին բաժին էր ընկն� մ զբաղված բնակչ� թյան շ� րջ 85%-ը: Հո-
ղի մե ծ մասը պատ կա ն� մ էր մանր սե փա կա նա տե րե րին: Ապրանքային բն� յթ 
� ներ մի  քանի մշակաբ� յսերի արտադր� թյ� նը: 

Հայաստանի խորհրդայնաց� մի ց հետո հողը պետականացվել է: 
Գյ� ղացիական մանր տնտես� թյ� նների մի ավորման հիման վրա ձևավորվել 
են գյ� ղատնտեսական պետական (սովխոզ) և կոլեկտիվ տնտես� թյ� ններ 
(կոլխոզ): Գյ�  ղատն տե ս�  թյ�  նը տն տե ս�  թյան մյ� ս ճյ�  ղե րի պես զար գա ն� մ 
էր սո ցի ա լիս տա կան �  ղի ով, և ար դեն 1990 թ. հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ կար սո ցի-
ա լիս տա կան տի պի 850 ձեռ նար կ�  թյ� ն` սով խոզ ներ, կոլտն տե ս#  թյ# ն ներ և 

մի ջտն տե սա յին ձեռ նար կ#  թյ# ն ներ: 
Գյ�  ղա ցի ա կան խոշ որ տն տե ս�  թյ� ն նե րը մանր, փոշ ի ա ցած տն տե ս� -

թյ� ն նե րի հա մե  մա տ�  թյամբ շատ առա վե լ�  թյ� ն ներ �  նեն: Հեշ տա ն# մ 

են ոռոգման մի ասնական համակարգի կառ# ց# մն  #  շահագործ# մը, 

գյ# ղատնտեսական ար տադ ր#  թյան մե  քե նա յա ց#  մը, քի մի  ա ց#  մը, գի-

տ#  թյան նվա ճ# մն  ե րի կի րա ռ#  մը: Դա հնա րա վո ր�  թյ� ն է տա լիս ոչ մի  այն 
ավե լի շատ ար տադ րանք տալ, այլև բարձ րաց նել բ� յ սե րի բեր քատ վ�  թյ� նն �  
անա ս� ն նե րի մթե րատ վ�  թյ�  նը, նվա զեց նել ար տադ րան քի ինք նար ժե քը: Սա-
կայն խորհրդային ժամանակաշրջան� մ գյ� ղատնտեսական արտադր� թյան 
կազմակերպման մե ջ առկա էին որոշակի թեր� թյ� ններ:  Ար տադ րո ղը, չլի նե լով 
իր ար տադ րան քի տե րը, շա հագրգռ ված չէր ար տադ րան քի ավե լաց ման, ջրի, 

պարատանյ# թերի և գյ# ղատնտեսական տեխնիկայի արդ յ#  նա վետ օգ տա-

գործ ման մե ջ, սահ մա նա փակ էր օգտ վ� մ գյ�  ղատն տե սա կան ար տադ ր�  թյան 
կազ մա կերպ ման վե րոնշ յալ առա վե լ�  թյ� ն նե րից: 

Այդ ամե  նի պատճառով գյ�  ղատն տե սա կան ար տադ ր�  թյան զար գաց ման 
տեմ պե րը բավականին դան դաղ էին: Դրանք չէ ին հա մա պա տաս խա ն# մ հան-

րա պե տ#  թյան բնա կան #  տն տե սա կան հնա րա վո ր#  թյ# ն նե րին: 
1991 թ. ՀՀ ան կա խա ց�  մի ց հե տո գյ�  ղատն տե ս�  թյան մե ջ սո ցի ալ-տն տե-

սա կան նոր փո փո խ�  թյ� ն ներ տե ղի �  նե ցան: Հաս տատ վեց հո ղի և գյ#  ղատն-

տե սա կան մյ# ս ար տադ րա մի  ջոց նե րի նկատ մամբ մաս նա վոր սե փա կա ն� -
թյ� ն: Լ�  ծար վե ցին սով խոզ նե րը և կոլտն տե ս�  թյ� ն նե րը, և հո ղը բա ժան վեց 
գյ�  ղա ցի ա կան մաս նա վոր տն տե ս�  թյ� ն նե րի մի ջև: Դրանց թի վը այժմ շ� րջ 
340 հազ. է, իսկ գյ� ղատնտես� թյան մե ջ զբաղված է տնտես� թյան տարբեր 
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ոլորտներ� մ  զբաղվածների  ընդհան� ր թվի ավելի քան 40%-ը:
Սկզբ նա կան շր ջա ն� մ նվա զեց գյ� ղմ թերք նե րի ար տադ ր�  թյ�  նը, կտ ր� կ 

կրճատ վե ցին ցան քա տա րա ծ�  թյ� ն նե րը, ըն կավ բեր քատ վ�  թյ�  նը: Սա կայն 
շ�  կա յա կան տն տե ս�  թյան ձևավոր մա նը զ�  գըն թաց իրա կա նաց ված պե-
տա կան ծրագ րե րի շնոր հիվ գյ�  ղատն տե ս�  թյան մաս նա գի տաց ման գլ խա-
վոր ճյ�  ղե րը ոչ մի  այն վե րա կանգ նե ցին խորհր դա յին ժա մա նակ նե րի ար տա-
դր� թյան ծա վալները, այլև որոշ ար տադ րանք նե րի գծով գե րա զան ցե ցին այն: 
Այժմ գյ�  ղատն տե ս�  թյան հա մա խառն ար տադ րան քը կազ մ� մ է հան րա պե-
տ�  թյան ՀՆԱ- ի շ� րջ 18 %-ը, իսկ սննդի արդյ� նաբեր� թյան հետ մի ասին՝ 
մոտ 25%-ը: Ներկայ� մս ցածր մրց� նակ� թյ� ն � նեցող մանր գյ� ղացիական 
տնտես� թյ� նները գյ� ղատնտեսական ապրանքային արտադր� թյան 
զարգացման հիմն ական խոչընդոտներից են: Այն հաղթահարել�  
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նպատակով, պետական աջակց� թյամբ, 
Արարատյան դաշտ� մ, նախալեռնային 
�  հեռավոր սահմանամե րձ շրջաններ� մ 
ստեղծվ� մ են մանր սեփականատերերի 
ներհամայնքային և մի ջհամայնքային 
գյ� ղացիական տնտես� թյ� նների 
կամավոր մի ավոր� մն եր՝ կոոպերատիվն եր: 
Դրանց արտոնյալ պայմաններով 
տրվ� մ են գյ� ղատնտեսական վարկեր, 
գյ� ղտեխնիկա, պարարտանյ� թեր և այլն:

ՀՀ-ը, չնա յած հո ղա յին ռե ս� րս նե րի 
սահմ անա փա կ�  թյա նը, առանձ նա ն� մ է 
բազ մաճ յ# ղ գյ�  ղատն տե ս�  թյամբ: Դա 
նախ և առաջ պայ մա նա վոր ված է մե ր հան-

րա պե տ�  թյան բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րի բազ մա զա ն�  թյամբ: Այժմ գյ� -
ղատն տե ս�  թյան մե ջ հաշվ վ� մ է մոտ երեք տասնյակ  ճյ# ղ, ար տադ ր#  թյ# ն: 

ՀՀ-ն բնակլիմայական պայմանները թ# յլ են տալիս մշակել շ# րջ 100 մշա-

կա բ# յս (աշխարհ� մ մշակաբ� յսերի թիվը մոտ 1600 է): 
Ան կա խ�  թյան տա րի նե րին էա կան տե ղաշ ար ժեր են կա տար վել ՀՀ-ն գյ� -

ղատն տե ս�  թյան ճյ�  ղա յին կա ռ� ց ված ք� մ: Գլ խա վոր տե ղաշ արժն այն է, որ 
փոխ վել է գյ�  ղատն տե ս�  թյան հիմն  ա կան � ղ ղ�  թյ� ն նե րի` բ#  սա բ#  ծ#  թյան 

և անաս նա պա հ#  թյան հա րա բե րակ ց#  թյ#  նը: Ավե լի մե  ծա ցել է բ�  սա բ�  ծ� -
թյան բա ժի նը: 

ՀՀ գյ�  ղատն տե ս�  թյան մե ջ իրենց նշա նա կ�  թյամբ առանձ նա ն� մ են`
ա) ճյ�  ղերը, որոնք �  նեն ար տա հան ման նշա նա կ�  թյ� ն և որոշ � մ են 

հան րա պե տ�  թյան ար տադ րա կան մաս նա գի տա ց#  մը: Դրանք են խա ղո ղա-

գոր ծ#  թյ#  նը,  պտ ղա բ#  ծ#  թյ#  նը, հարավային բանջարա բ#  ծ# թ յ# նը և 

ծխախոտագործ# թյ# նը.
բ) ճյ�  ղերը, որոնք �  նեն տե ղա կան նշա նա կ�  թյ� ն: Դրանք են հա ցա հա տի-

կի, կե րա բ# յ սե րի և կար տոֆի լի մշա կ#  թյ#  նը, ինչ պես նաև անաս նա պա-

Խաղողագործությունը ՀՀ գյուղատնտեսության առաջատար ճյուղերից մեկն է

ՀՀ գյ! ղատնտես! թյան ճյ! ղային 
կառ! ցվածքը, 2012 թ. 

(ըստ համախառն արտադրանքի 
ծավալի)
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հ#  թյ#  նը (չնա յած այս ճյ�  ղե րի ար տադ րան քի որոշ տե սակ ներ սահ մա նա փակ 
քա նա կ�  թյամբ ար տա հան վ� մ են, օրի նակ` թռչ նի մի ս, ձ� , կար տոֆիլ): 

Գյ#  ղատն տե ս#  թյան տե ղա բաշ խ#  մը, ի տար բե ր�  թյ� ն վե րամ շա կող 
արդ յ�  նա բե ր�  թյան ճյ�  ղե րի, � ղ ղա կի կախ ման մե ջ է բնա կան պայ ման նե րից: 

Կետային տեղաբաշխ� մ � նեցող արդյ� նաբեր� թյան և գծային 
տեղաբաշխ� մ � նեցող տրանսպորտի համե մատ, գյ�  ղատն տե սա կան ար տադ-
ր�  թյ� նն �  նի գե րա զան ցա պես հա մա տա րած տե ղա բաշ խ# մ և զբա ղեց ն� մ 
է ըն դար ձակ տարածքներ (ցան քա տա րա ծ�  թյ� ն ներ, արոտ ներ, խոտ հար քեր, 
այ գի ներ): Գյ�  ղատն տե ս�  թյան գլ խա վոր ար տադ րա մի  ջո ցի` հո ղի տե ղա բաշ-

խ#  մը կան խո րոշ ված է բն#  թյան կող մի ց, և ճիշտ օգ տա գոր ծե լ#  դեպ ք# մ 

այն ոչ մի  այն չի մաշ վ# մ ֆի զի կա պես, այլ բա րե լավ վ# մ, դառ ն# մ է ավե լի 

բեր րի:
ՀՀ տա րած ք� մ առանձ նաց վ� մ են դեռևս 20-րդ դա րի առա ջին կե սին 

ձևավոր ված գյ#  ղատն տե սա կան մաս նա գի տաց ման երեք գո տի ներ (տե՛ս 

Գյ# ղատնտես# թյ# ն քարտեզը, էջ 161).

1. ցած րա դիր գո տի, որը մաս նա գի տա ցել է ջեր մա սեր բան ջա րե ղե նի մշա-
կ�  թյան, խա ղո ղա գոր ծ�  թյան, պտ ղա բ�  ծ�  թյան և կաթ նամ սա տ�  անաս նա-
բ�  ծ�  թյան � ղ ղ�  թյամբ. 

2. նա խա լեռ նա յին գո տի. մաս նա գի տա ցել է գլ խա վո րա պես հա ցա հա տի կի,
ցր տա դի մաց կ� ն բան ջա րե ղե նի, ինչ պես նաև ծխա խո տի մշա կ�  թյամբ. 

3. լեռ նա յին գո տի. առանձ նա ն� մ է հիմն  ա կա ն� մ խոշ որ և մանր եղ ջե րա-
վոր անաս նա պա հ�  թյամբ:




