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Ուսումնասիրության համար Լոռու մարզի գերակա ոլորտներ են սահմանվել 
պանրի և կաթնամթերքի արտադրությունը, զբոսաշրջությունը և 
ոչխարաբուծությունը:   

 
 
 

ՊԱՆՐԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՈՒՄ  
 
ՓՄՁ-ների խոչընդոտները կաթնամթերքի արտադրության ենթաճյուղում  

Թե’ վերամշակողները և թե’ գյուղացիները դիմակայում են բազմաթիվ լուրջ 
խոչընդոտներ:  

 Վերամշակողները գտնվում են այնպիսի իրավիճակում, որ ստիպված են կաթը 
հավաքել ուղղակիորեն փոքր գյուղացիական տնտեսություններից: Դա 
հանգեցնում է գնված կաթի անկայուն որակի և քանակի:  

 Փոքր գյուղացիական տնտեսությունները չեն կարող բավարարել կաթի 
արտադրության համար անհրաժեշտ սանիտարական և հիգիենիկ 
պայմանները և ի վիճակի չեն ներդնելու նոր տեխնոլոգիաներ և սելեկցիոն 
մեթոդներ:  

Կաթի արտադրությունը ուղղակիորեն կապված է անասնապահության հետ.  
• Անասնաբուծության պայմանները թերզարգացած են և չկան անասնաբուծական 

տնտեսություններ  
• Չկան լավ արոտավայրեր և խոտհարքներ  
• Գյուղական վայրերում չկան գյուղատնտեսական հումքի վերամշկման 

ձեռնարկություններ կամ դրանք ուշացած են ստեղծվում  
Ներկայումս կաթնամթերքի արտադրության ենթաճյուղում ՓՄՁ-ների ստեղծումը 
և աշխատանքները կարող են խոչընդոտել.  

 Կաթի արտադրության շահութաբերությունը ցածր է  
 Վարկային հնարավորությունների և հատուկ ՓՄՁ-ների կարիքների համար 
մշակված ֆինանսական փաթեթների մատչելիության բացակայությունը 

 Վերամշակվող սարքավորումները բավականին բազային են և համեմատաբար 
ցածր արժեք ունեն 

 Կաթի պաղեցման կամ պաղեցված կաթի պահեստավորման համար հավաքման 
կետերի քանակությունը բավարար չէ, և թե’ վերամշակողների և թե’ 
արտադրողների համար շատ դժվար է իրենց կաթը կաթի գործարաններ 
հասցնելը 

 Կաթնամթերքը, պանիրը երբեմն լիարժեք չեն համապատասխանում 
ստանդարտացված պահանջներին  

 Հարկ է շատ լավ զարգացնել պիտակավորման և փաթեթավորման 
հմտությունները  
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 Անհամարժեք մարքեթինգ, ֆինանսական և կառավարման ու այլ բիզնես 
հմտություններ` շուկայում մրցելու և շուկայական մասնաբաժինը ընդլայնելու 
համար:  

 
ՓՄՁ-ների հնարավորությունները  

Պանրի արտադրությունը և կաթի վերամշակումը կարող է ավելի արդյունավետ 
լինել, եթե արժեքային ողջ շղթան` անասնապահությունից մինչև մարքեթինգ, 
բարելավել`  
• Բարձրացնելով անասնապահության արտադրողականությունը և արտադրանքի 

որակը, ինչպես նաև արտադրության ադյունավետութունը 
• Մեծացնելով վարկի գումարները, վարկերի ժամկետների և պայմանների 

մաչելիությունը` հիմնված գյուղատնտեսական ենթաճյուղերի 
առանձնահատկությունների վրա  

• Մատչելի դարձնելով մսամթերք արտադրող տնտեսությունները  
• Գյուղացիական տնտեսությունների հանձնառությամբ` մեծացնել արտադրության 

ծավալները և բարձրացնել արտադրության արդյունավետությունը 
 
Առաջարկություններ  

Սպառողների սովորությունների փոփոխությունը նոր հնարավորություններ է 
բացում նոր արտադրանքի մշակման կամ նոր ապրանքնանշաններով, դիզայնով 
շուկա մուտք գործելու համար: ՓՄՁ-ները պետք է թարմացնեն առաջարկվող 
արտադրանքի տեսականին` շուկան ավելի լավ սպասարկելու համար: Նկատելի է, 
որ ամենամեծ աճը դիտարկվում է այն հատվածներում, որտեղ ամենաշատ են 
կատարվում արտադրանքի մշակման աշխատանքներ: 
Կաթնամթերքի արտադրության համար առաջարկությունները պետք է հիմնված 
լինեն հետևյալ ենթաճյուղների բարձրակարգ արտադրողականության վրա.  

 ՓՄՁ-ների ակտիվ մասնակցություն նոր արտադրանքի մշակմանը, օրինակ` 
յոգուրտներ, կաթնային կոկտեյլներ և պաղպաղակով դեսերտներ 

 Ժամանակակից գյուղաշխատանքների գործելակարգերի ուսուցանում, 
կոոպերատիվ սկզբունքներ և կառավարում, ֆինանսական կառավարում, 
մարքեթինգ, հաշվապահություն, հաշվապահական հաշվառում և մատյանների 
վարում, բիզնես էթիկա, սոցիալական պատասխանատվություն և այլն 

 Վերամշակող ենթաճյուղի մրցունակություն, մասնավորապես, հումքի արժեքի և 
հումքի մատչելիության առումով  

 Ավելի լավ հասկանալ և համապատասխանել վերավաճառողների կոնկրետ 
կարիքներին` պահանջվող ապրանքների, արժեքի և մատակարարման 
լոգիստիկայի կտրվածքով  

 Պիտակավորման և փաթեթավորման հմտությունների զարգացում  
 Գոյություն ունեցող սարքավորումների փոխարինում նորերով (տես` հավելված 2) 
 Ավելի լավ հարաբերությունների հաստատում սպառողների և գյուղացիների միջև  
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 Սերտ համագործակցություն տեղում գործող միջազգային հաստատությունների 
հետ  

Հիմնվելով հաջողությամբ գործող «Դուստր Մելանիա» ՍՊԸ-ի փորձի վրա, 
հստակեցվել են մի շարք հարցեր, որոնք պետք է լուծել` պանրագործական 
ենթաճյուղում ՓՄՁ-ների ստեղծմանը և զարգացմանը օժանդակելու համար:  

 Գոյություն ունեցող սառեցնող սարքավորումների (վտանգավոր քիմիական 
բաղադրամասեր պարունակող) փոխարինումը կլիմային 
համապատասխանող սարքավորումներով (էներգոխնայող, նվազ տոքսիկ, 
ծախսարդյունավետ) 

 Ստանալ կամ ԱՄՆ կամ եվրոպական ԻՍՕ սերիֆիկատ` ԵՄ-ում վաճառքը և 
արտահանման ընթացակարգերին օժանդակելու և միջազգային չափանիշները 
բավարարելու համար  

 Ուսուցանում` մաքսազերծման ընթացակարգերի մասին գիտելիքները 
թարմացնելու համար  

 Միկրոկենսաբանական լաբորատորիաների ստեղծում և ուսուցանում դրանց 
շահագործման հարցերով 

 

 
 

 
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆԸ` ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ 

ԵՆԹԱՃՅՈՒՂԸ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՈՒՄ  
 
Զբոսաշրջության զարգացման ներուժը  

Իր աշխարհագրական դիրքի, կլիմայի, ինչպես նաև հարուստ բնական 
ժառանգության շնորհիվ Լոռու մարզը զգալի ներուժ ունի զբոսաշրջության 
զարգացման համար (տես` Հավելված I): 
Հյուրանոցային համակարգը Լոռու մարզում բաղկացած է հյուրանոցներից, 
առողջարաններից, հյուրատներից, հյուրանոց-ռեստորաններից, հանգստի և 
մանկական ճամբարներից, որոնց ընդհանուր կարողությունը մոտավորապես 750 
մարդ/օր է:  
Կան 11 հյուրանոցներ, 2 հյուրանոց-ռեստորաններ, մեկ հյուրանոցային համալիր, 18 
հյուրատուն, «Լոռի» առողջարանը, 3 պանսիոնատ և օթևանատուն/B&B, ինչպես նաև 
զբոսաշրջային մեկ կացարան: Միջազգային չափանիշներին համապատասխանում 
են միայն երեք հյուրանոցներ` «Ավան Ձորագետ», «Արգիշտի» և «Գրին հաուզ»:  
Վանաձորում կան մի քանի պատշաճ հյուրանոցներ և տներ: Ալավերդի և 
Ստեփանավան քաղաքները ունեն հյուրանոցներ և օթևանատներ, որոնց 
մահճակալների ընդհանուր թիվը 300-400 է, իսկ մեկ գիշերվա վարձը` 8,000-12,000 
դրամ (20-30 ԱՄՆ դոլար): Ի լրումն, կան վարձակալությամբ տրվող սենյակներ, 
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մատչելի գնով` 5,000 դրամ (12.5 ԱՄն դոլար) մեկ գիշերվա համար, ներառյալ 
նախաճաշը, իսկ տեղացիները ցանկանում են հյուրեր ընդունել իրենց տներում (5,000 
դրամը լավ գին է սենյակի և նախաճաշի համար):  
Լոռու մարզում կան մի քանի հյուրատներ և ամառային ճամբարներ, որտեղ 
առաջարկվում են սենյակներ 2,500-10,000 դրամ (6-25 ԱՄՆ դոլար) մեկ գիշերվա 
համար:   
Սադախլուի մայրուղու երկայնքով, Հայաստանի սահմանին մոտ գտնվող վրացական 
գյուղում կան մի քանի ռեստորաններ: Դրանք համեմատաբար էժան են` 6,000 – 8,000 
դրամ (15-20 ԱՄն դոլար): 
Եվ վերջապես, Դեբեդ գետի ափին է տեղակայված բարձրակարգ և համեմատաբար 
թանկ «Ավան Ձորագետ» հյուրանոցը, որը սենյակներ է առաջարկում 25,000-40,000 
դրամով (62-100 ԱՄՆ դոլար):  

ՓՄՁ-ների զարգացման խոչընդոտները 
Զբոսաշրջության ենթաճյուղի խնդիրները առնչվում են ոչ միայն ՓՄՁ-ներին, այլ նաև 
ազդում են տնտեսության այլ հատվածների վրա (ծառայություններ, 
ենթակառուցվածք և այլն):  
Ներկայումս զբոսաշրջությամբ զբաղվող ՓՄՁ-ների առջև ծառացած են հետևյալ 
խնդիրները.  

 Չկա Լոռու մարզում զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգ 
 Չկան ենթաճյուղին աջակցող պետական ծրագրեր 
 Զբոսաշրջային հարմարությունները թերզարգացած են  
 Պատմական և մշակութային հուշարձանները, ինչպես նաև հուշակոթողները 
վատ վիճակում են  

 Թույլ է համագործակցությունը մարզպետարանի և զբոսաշրջությամբ զբաղվող 
պետական հաստատությունների միջև  

 Մարզի իրավասության տակ գտնվող ճանապարհները և համայնքները 
վերանորոգված չեն  

 Չկա օթևանատների/հյուրատների ցանց  
 Չկան Լոռու մարզի և ամենակարևորը` պատմական ու ճարտարապետական 
վայրերի մասին գովազդի և տեղեկատվական գրքույկներ և բրոշյուրներ 

 Չկան բավարար թվով հմուտ տուրօպերատորներ  
 
ՓՄՁ-ների զարգացման հնարավորությունները զբոսաշրջության ենթաճյուղում  

Լոռու մարզպետարանը արդեն իսկ մեծ քայլեր է կատարել մարզում զբոսաշրջության 
ենթաճյուղի զարգացման ուղղությամբ: Այսպես օրինակ, մարզպետարանը և 
Պրովանսի Ալպ Կոդ Դ’ Ազյուրը համաձայնություն են ձեռք բերել զբոսաշրջության և 
ագրոզբոսաշրջության զարգացման ծրագրերի իրականացման հարցում: Ակնկալվում 
է հիմնել տարածաշրջանային զբոսաշրջության գրասենյակ Թումանյանի շրջանում 
(Ալավերդի քաղաքում): Ծրագրի առաջին փուլում նախատեսվում է կազմակերպել 
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գրասենյակի աշխատակիցների և տուրօպերատորների վերապատրաստում 
Ֆրանսիայում:  
Պատրաստվելու է Լոռու մարզի վերաբերյալ տեղեկություններ տրամադրող 
քառալեզու վեբկայք: Դրանում ներառվելու են նաև բարձրորակ բացատրական 
նյութեր, ինչպիսիք են լուսանկարները և տեսանյութերը: Նախատեսվում է նաև բացել 
ագրոզբոսաշրջության ֆակուլտետ` Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում:  
1) Օթևանատների զարգացում 
ՓՄՁ ԶԱԿ-ը և Լոռու մարզպետարանը շեշտել են օթևանատների մեծ պահանջարկը, 
այսինքն միջին կարգի հյուրանոցների ստեղծումը և/կամ վերանորոգումը:  
Ըստ Լոռու մարզի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի, ներկայումս 40 օթևանատներ չունեն ներդրումային 
ռեսուրսներ` կոմունալ ծառայությունները վերանորոգելու և վերականգնելու, ինչպես 
նաև գերարագ ինտերնետային կապի համար: Դրանցից յուրաքանչյուրի համար 
պահանջվում է մոտավորապես 5 միլիոն դրամ (12,400 ԱՄՆ դոլար), այսինքն 
անհրաժեշտ ներդրումների ընդհանուր գումարը մոտավորապես 200 միլիոն դրամ է 
(մոտավորապես 500 հազար ԱՄՆ դոլար): 
Լոռու մարզում կա լրացուցիչ 10 օթևանատների պահանջարկ, քանի որ 
զբոսաշրջության պիկ սեզոնին կարելի է անկալել զբոսաշրջիկների մեծ հոսք: 
Օթևանատների ստեղծման համար կպահանջվեն 10 միլիոն դրամ (25 հազար ԱՄն 
դոլար) ներդրումներ, այսինքն անհրաժեշտ ներդրումների ընդհանուր գումարը 
մոտավորապես 100 միլիոն դրամ (250 հազար ԱՄՆ դոլար) է: 
Հյուրերին ծառայություններ մատուցելու համար օթևաններից յուրաքանչյուրում 
անհրաժեշտ կլինի 3 աշխատակից, այսպիսով ենթաճյուղում կարող են ստեղծվել 150 
աշխատատեղեր: Ակնկալվում է, որ մեկ գիշերվա համար մեկ անձի գիշերակացի և 
նախաճաշի արժեքը կլինի 8,000-12,000 դրամ (20-30 ԱՄՆ դոլար): Միջին 
զբաղվածության ցուցանիշը հաշվարկված է 350 օրով:  
Հաշվարկվում է, որ յուրաքանչյուր օթևանատնից ստացվող տարեկան եկամուտը 
կլինի 3.5 միլիոն դրամ (8,685 ԱմՆ դոլար): 50 օթևանատներից ստացվող ընդհանուր 
եկամուտը, այսպիսով, կարող է կազմել 175 միլիոն դրամ (434 հազար ԱՄՆ դոլար): 
2) Ձեռքի աշխատանք և հուշանվերներ  
Որպես նոր ՓՄՁ-ներ ստեղծելու լրացուցիչ հնարավորություն, դիտարկվում է 
հայկական ավանդույթները, մշակույթը և պատմությունը արտացոլող տարբեր 
հուշանվերների լայն տեսականու արտադրությունը: Զբոսաշրջիկներին գրավում են 
գորգերից, կավից և կիսաթանկարժեք քարերից ու մետաղներից պատրաստված 
հուշանվերները և ձեռքի աշխատանքները: Այս հուշանվերների և ձեռքի 
աշխատանքների արտադրությունը կարող են աշխատանքի հնարավորություններ 
բացել արհեստներով զբաղվող գյուղական բնակչության համար:  
3) Արագ սննդի կետեր   
Ամբողջ մարզում կան մոտավորապես 110 ռեստորաններ, սրճարաններ և 
պանդոկներ: Դրանցից մի քանիսը համապատասխանում են միջազգային 
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չափանիշներին` կահավորման ու ծառայությունների առումով: Շատերը կառուցվել և 
իրենց գործունեությունը սկսել են վերջին տարիներին և գտնվում են Վանաձոր 
քաղաքում:  
Խելամիտ կլինի արագ սննդի ՓՄՁ-ներ ստեղծել Լոռու մարզի հեռավոր վայրերում, 
որոնք ավելի մոտ են տեսարժան վայրերին և առաջարկում են ավանդական 
հայկական կերակրատեսակներ: Արագ սննդի նման կետերի բացումը 
աշխատատեղեր կստեղծեն գյուղերում և կխթանեն զբոսաշրջությունը գյուղական 
վայրերում:  

 
Առաջարկություններ  

Թե’ ներքին և թե’ արտաքին զբոսաշրջիկների համար լրացուցիչ կացարանների 
ստեղծումը եկամուտներ կբերի Լոռու մարզում զբոսաշրջության ենթաճյուղում 
ներգրավված ՓՄՁ-ներին:  
Միևնույն ժամանակ կարելի է առաջարկել մարզում զբոսաշրջությունը խթանող 
հետևյալ միջոցառումների իրականացումը.  
1. Մշակել շուկայի ռազմավարություն` ուղղված.  

• Զբոսաշրջիկների համար ստեղծել միջազգային չափանիշներին 
համապատասխան հարմարություններ 

• Բարելավել ծառայությունների որակը` թե’ պետական և թե’ մասնավոր 
հատվածում  

• Ստեղծել զբոսաշրջության լրացուցիչ ենթակառուցվածքներ, օրինակ` 
ավտոմեքենաների վարձակալության գործակալություններ, արագ սնունդ, 
զովացուցիչ ըմպելիքներ մատուցող հանգստի կետեր, հարմարավետ 
զուգարաններ  

• Մշակել և զարգացնել նոր ծառայություններ, ինչպիսիք են` էկո և ագրո 
զբոսաշրջությունը, ինչպես նաև կազմակերպել շրջագայություններ 
հեծանիվներով և լեռնագնացային արշավներ  

• Ստեղծել և աջակցել զբոսաշրջության կլաստերին  
Հարկ է շեշտել, որ զբոսաշրջության կլաստերի ստեղծումը կխթանի զբաղվածությունը 
տեղերում` դրական ազդեցություն ունենալով աշխատատեղերի բացման, 
եկամուտների ստացման և տեղերում կյանքի որակի բարելավման վրա: 
Զբոսաշրջության կլաստերը շարժիչ ուժ կլինի նաև այլ տնտեսական 
գործունեություններ զարգացնելու համար, որոնք առնչվում են հանգստին, առևտրին, 
տրանսպորտին, վարձակալությամբ տրվող տներին, արհեստներին, օժանդակ 
ծառայություններին և ժամանցին:  
2. Բարձրացնել տեղական աշխատակիցների հմտությունները.  

• Վերապատրաստելով տուրօպերատորներին  
• Վերապատրաստելով հյուրանոցների ղեկավարությանը` ծառայությունների 

որակը բարելավելու համար  



8 

 

• Վերապատրաստելով հյուրընկալող աշխատակիցներին, օրինակ` 
մատուցողուհիներ, բարմեններ, հավաքարարներ և այլն:  

3. Ամրապնդել հարաբերությունները և կապերը զբոսաշրջության ենթաճյուղում 
ներգրավված տեղացի մասնակիցներին միջև. 

• Բարելավելով կապերը կառավարության, տեղական իշխանությունների, ՓՄձ-
ների և համալսարանների միջև  

• Ստեղծելով և զարգացնելով համագործակցություն և արդյունավետ 
հարաբերություններ Հայաստանի զբոսաշրջության բոլոր 
գործակալությունների միջև` Լոռու մարզի զբոսաշրջության ներուժի մասին 
նրանց իրազեկելու համար  

• Պատրաստել և տարածել գովազդային նյութեր` Հայաստանի համայնքներում, 
արտերկրում, ինչպես նաև տուրօպերատորների շրջանում:  

 
 

 

 

ՈՉԽԱՐԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ` ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՈՒՄ ԲՐԴԻ ԵՎ ԿԱՇՎԻ 
ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

 
ՓՄՁ-ների զարգացման խոչընդոտները  

Նախ և առաջ հարկ է նշել, որ ոչխարաբուծությամբ զբաղվող տնտեսություններում 
չկան մասնագիտացված և ժամանակակից սարքավորումներ: Նախկինում գործող 
տոհմային ոչխարներ բուծող տնտեսությունները այլևս գոյություն չունեն: Այժմ 
ոչխարաբուծությամբ զբաղվում են հիմնականում անհատներ և փոքր գյուղացիական 
տնտեսություններ: Մասնագիտացված ֆերմերային կամ գյուղացիական 
տնտեսությունների բացակայությունը մի շարք խնդիրներ է առաջացնում, օրինակ.  
 Անհրաժեշտ սանիտարահիգիենիկ պայմաննների բացակայությունը, ինչպես նաև 

կոնտակտը շների (պատվաստում չստացած) հետ, ինչը բազմաթիվ 
հիվանդությունների առաջացման պատճառ է դառնում, օրինակ` էխինակոկ 
(Echinicoccus gra-nulosus), բրյուցեյլոզ (Brucella melitensis), տուբերկուլյոզ և այլն: 
Այս գործոնը կարող է լուրջ խնդիր առաջացնել` թե’ ենթաճյուղի և թե’ 
արտահանման համար:  

 Գենային թույլ բազան` որպես ներցեղային խաչասերման արդյունք: 
Սեփականաշնորհումից հետո ոչխարների հոտերը, տոհմային ոչխարների 
բուծումը և մաքիների արհեստական բեղմնավորումը լիովին անտեսված են: 
Արդյունքում, հնարավոր չէ խաչասերմամբ ստանալ նոր տեսակի ոչխարներ, 
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կորուստներ կան նաև նախընտրելի առանձնահատկություններ ունեցող 
ոչխարների հոտերում:  

 Գյուղական համայնքներում սեփականաշնորհված հողի բացակայություն, հողի 
վարձակալման (արոտավայրեր) հետ կապված ծախսեր 

 Անասունների բուծման և կառավարման թույլ զարգացած հմտություններ  
 Առողջապահական ծառայությունների բացակայություն, որի պատճառով 

առաջանում են էպիդեմիոլոգիական հիվանդություններ, մասնավորապես 
բրյուցելյոզ:  

 Արոտավայրերի անկում  
 Կերի կառավարման թույլ զարգացած հմտություններ, անասնաբուծության վատ 

հսկողության/մշտադիտարկան   
 Փոխադրման վատ ենթակառուցվածք  
Հիմնական խնդիրներից մեկը դեռևս մնում է ոչխարաբուծական ապրանքների բարձր 
արժեքը, ինչը կարելի է նվազեցնել արդյունավետությունը մեծացնելու միջոցով: 
Արդյունավետության մեծացում կարելի է ապահովել ֆերմերային 
տնտնեսություններին զինելով ժամանակակից սարքավորումներով և կառավարման 
ավտոմատացված համակարգերով: Նման տեսակի ֆերմերային 
տնտնեսություններում կարելի է պահել մեծ թվով ոչխարներ և ստեղծել 
համապատասխան սանիտարահիգիենիկ պայմաններ ոչխարների բուծման համար:  
Ներկայումս սպանդանոցի տեխնոլոգիաները չեն ապահովում մսի սառեցում, ինչը 
միակ միջոցն է, որով կարելի է խուսափել անցանկալի միկրոկենսաբանական և 
կենսաբանական փոփոխություններից, որոնք իջեցնում են ապրանքի որակը կամ 
փչացնում են այն:  
Ներկայումս Հայաստանի տարբեր մարզերում` ներառյալ Լոռու մարզում, կառուցվել 
և/կամ վերանորոգվել են 9 փոքր և միջին մեծության սպանդանոցներ, հիմնականում 
Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոնի կողմից (ՔԱՐԴ):  

 
ՓՄՁ-ների զարգացման հնարավորությունները   

Լոռու մարզի ոչխարաբուծության ենթաճյուղի ՓՄՁ-ները կարող են օգուտներ 
ստանալ` հետևյալ աշխատանքների իրականացումից.  
 Ոչխարաբուծական ֆերմաներ ստեղծելով: Սկզբնական փուլում գնվում են 6 

խոյեր և 200 մաքիներ, որոնք կարող են 5 տարվա ընթացքում արտադրել 500, իսկ 
10 տարում` 800 ոչխար: 100 մաքին տարեկան ծնում է 120 գառ: Առաջին տարում 
նոր ծնունդներ ապահովելու համար պետք է գնել ոչ թե գառներ, այլ մաքիներ: 
Ոչխարը արոտավայրում տարեկան արածում է 265 օր, իսկ մնացած 100 օրը մնում 
է փարախում և ստանում օրական կեր, որի արժեքը 0.3 ԱՄՆ դոլար է:. 

 Ապրանքի վաճառքը ներքին և արտաքին շուկաներում: Ոչխարի մսի 
արտահանումը Իրանի Իսլամական Հանրապետություն և արաբական երկրներ 
բացատրվում է դրանցում գառան մսի մեծ պահանջարկով: Հետևաբար, 
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ֆերմերային տնտեսությունների ստեղծման առաջին փուլում գերակա խնդիրը 
լինելու է մսի արտադրությունը:  

 Ողջամիտ կլինի գնել բալբասի և տեղական հիբրիդի կամ որևէ այլ տեսակի 
ոչխար, քանի որ դրանք մսաբրդատու են և տալիս են կիսակոպտաբուրդ:  
 Այս ցեղը ունի հետևյալ առանձնահատկությունները.  

 Բարձր կաթնատվություն (130-140 կգ) 
 Բարձր յուղայնության կաթ (6-7%) 
 Բուրդը կոշտ է և երկար (մինչև 17 սմ) 
 Բրդի մաքուր ելունքը 55-60% է 
 Բարձր պտղատվություն (մոտավորապես 30%-ը երկվորյակներ են) 
 Գառները քաշ են հավաքում մեծ արագությամբ  
 Խոյերը կենդանի քաշը 55-60 կգ է 
 Մաքիների կենդանի քաշը 45-50 կգ է  
 Մսի սպանդային ելունքը հասնում է 50-52%-ի 

Ինչպես արդեն նշվել է, ոչխարի այս նոր տեսակից բրդի ելունքը ավելի բարձր է 
լինելու: Հետևաբար, սա եզակի հնարավորություն է` բուրդ հավաքելու, 
վերամշակելու և մանելու նպատակով նոր ՓՄՁ-ներ հիմնելու համար: Այդ բուրդը 
կարող է օգտագործվել կամ գորգեր գործելու կամ մանածագործական 
արտադրության ենթաճյուղում օգտագործելու համար:  
Ի լրումն, ՓՄՁ-ներ կարելի է ստեղծել ոչխարի և գառան մորթի հավաքելու և 
վերամշակելու համար: Անհրաժեշտ կլինի զարգացնել կաշվի վերամշակման 
հմտությունները և տեխնոլոգիան: Ներկայումս թեթև արդյունաբերության մեջ 
օգտագործվող բոլոր կաշիները ներկրվում են: Հետևաբար, նոր արտադրությունը 
մասնակիորեն կփոխարինի ներկրմանը, ինչը կխթանի նաև նոր 
ապրանքատեսակների զարգացմանը տեղական շուկայում, օրինակ` գառան մորթուց 
ձեռնոցների արտադրություն:  

 
Առաջարկություններ 

Մեր հաշվարկների համաձայն, մեկ ֆերմերային տնտեսության ստեղծման համար 
կպահանջվի 80,741 ԱՄՆ դոլար ներդրում (տես` Հավելված I): Կարելի է առաջարկել 
նման ֆերմերային տնտեսության թվի ավելացում Լոռու մարզի գյուղական 
համայնքներում: Այս մոդելի իրականացման դեպքում առնվազն հինգ 
համայնքներում ոչխարի գլխաքանակը 10 տարում ավելանալու է 4,000-ով: 
Ոչխարների ավելացած գլխաքանակը դրական ազդեցություն կունենա բրդի և կաշվի 
վերամշակման վրա և կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր:  
Հետևաբար, ոչխարաբուծության զարգացումը կնպաստի ենթակառուցվածքի 
զարգացմանը, գյուղական վայրերում (համայնքներում) արոտավայրերի 
կենտրոնացված կառավարման իրականացմանը, անասնաբուժական և 
արդյունավետ բուծման ծառայությունների կազմակերպմանը, ինչի արդյունքում 
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կմեծանա անասունների արտադրողականությունը: Ոչխարաբուծության զարգացման 
համար կարելի է առաջարկել հետևյալ միջոցառումները.  

 Ստեղծել արոտավայրերի կենտրոնացված կառավարման համակարգ, ինչը կարող 
է դրական ազդեցություն ունենալ արոտավայրերի համաչափ օգտագործման 
համար: Հեռավոր վայրերի, լեռնային և հատկապես բարձր լեռնային 
արոտավայրերը չեն օգտագործվում, մինչդեռ գյուղական բնակավայրերին մոտ 
գտնվող արոտավայրերը չափազանց շատ են օգտագործվում: Դրա հետևանքով 
ոչխարների շարունակական արոտը միևնույն տարածքում հանգեցնում է հողի 
էրոզիայի և արժեքավոր բույսերի անհետացման: Ոչխարների հոտերը տարածքում 
համաչափորեն բաշխելու դեպքում կկանխվեն անցանկալի հետևանքները շրջակա 
միջավայրի վրա: 

 Սպանդանոցները սառեցնող սարքավորումներով զինելը` պաղեցում, սառեցում, և 
խորը սառեցնող սառցարաններ` մսի շարունակական պահեստավորումը և 
արտահանումը ապահովելու համար: Ներկայումս միայն մի քանի սպանդանոցներ 
ունեն խորը սառեցման սառցարաններ:  

 Հավաքման կետերի (միս, կաթ, կաշի) ստեղծում` հիմնված ոչխարի և 
արտահանման ծավալների պահանջարկի վրա, որոնք կլուծեն խնդիրը կարճ 
ժամկետներում: Նախատեսվում է, որ նման հավաքման կետերը կբացվեն 
Հայաստանի տարբեր մասերում, հաշվի առնելով գոյություն ունեցող ոչխարների 
գլխաքանակը: Հավաքման կետերը արտահանման նպատակով ոչխարներ 
կհավաքեն գյուղական փոքր տնտեսություններից: 

Զարգացած ոչխարաբուծության ենթաճյուղը կխթանի կաշվի և բրդի 
արտադրությունը: Տեխնոլոգիայի արդիականացումը և հմտությունների 
զարգացումը կարևոր նշանակություն կունենա նոր ապրանքների արտադրության 
համար, ինչպիսիք են` բուրդը և կաշին:  
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ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

ՈՒսումնասիրության կիզակետում գոյություն ունեցող արտադրական 
գործունեությունն էր, ընթացիկ արդյունաբերական զարգացումները և գերակա 
խնդիրները, ինչպես նաև Շիրակի և Լոռու մարզերում ներքին ռեսուրսների և շուկայի 
ներուժը:  
Վերլուծական աշխատանքը կատարելիս, քննարկումներ են անց կացվել այդ 
մարզերի տեղական իշխանությունների ներկայացուցիչների, ինչպես նաև թե’ 
երիտասարդ և թե’ փորձառու ձեռներեցների հետ:  
Արդյունքում բացահայտվել են ՓՄՁ-ների ստեղծման և զարգացման բազմաթիվ 
ընդհանուր խնդիրներ: Ստորև առանձնացված են ամենաակնհայտ և ամենակարևոր 
խնդիրները.  

 Ֆինանսական ռեսուրսների մատչելիության դժվարություններ` կապված 
առևտրային բանկերի և առևտրային միկրովարկային շատ հաստատությունների 
բարձր տոկոսադրույքների, մարման կարճ ժամկետների և գրավի ոչ ճկուն 
պահանջների հետ 

 Նոր տեխնոլոգիաների, արտադրական առաջավոր գործելակարգերի և նոու-
հաուի մասին գիտելիքի բացակայության արդյունքում սակավաթիվ են 
նորարարական գաղափարները, որոնք բիզնեսի նոր հնարավորություններ են 
ընձեռում` տեղական հումքի հիման վրա:  

 Տարածաշրջանային մակարդակով ռազմավարական տեսլականու 
բացակայություն. հստակ և թիրախային արդյունաբերական զարգացման 
հայեցակարգերի բացակայությունը խորացնում է կոոպերատիվ գործելակարգի և 
ենթաճյուղային կլաստերներ ստեղծելու հարցում կանխակալ մոտեցումը` այսպես 
կոչված խորհրդային կենտրոնացված պլանային տնտեսական մոդելները 
վերարտադրելու մտավախության առումով:  

 Գործող ՓՄՁ-ներից շատերի հնացած սարքավորումները և տեխնոլոգիաների 
թարմացման անհրաժեշտությունը  

 Տեղական արտադրության արտադրանքի ոչ համարժեք մարքեթինգը կամ դրա 
բացակայությունը երկրի ներսում և արտերկրում, մասնավորապես այն 
հայաստանցիների շրջանում, որոնց արմատները գտնվում են խնդրո առարկա 
մարզերում:  

 Մեծ խզումը` կրթական հաստատությունների և ենթաճյուղի կողմից պահանջվող 
որակյալ աշխատուժի միջև  

 Նվազող աշխատուժի ռեսուրսները` միգրացիայի կամ արտագաղթի պատճառով, 
ինչը հատկապես շատ է երիտասարդների շրջանում 

 Ոչ բավարար պետական աջակցությունը` թե’ ֆինանսական և թե’ ոչ 
ֆինանսական ծառայություններ տրամադրելու առումով:  
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Հարկ է նշել, որ անհարժեշտ է ավելի մանրամասն վերլուծություն` վերը թվարկված 
խնդիրները հաղթահարելու նպատակով գործնական լուծումներ առաջարկելու 
համար, սակայն դա ընդգրկված չէ այս ուսումնասիրության շրջանակում:  
UNIDO-ի ներկա ծրագրի հիմնական նպատակը նորարարական, աճին միտված 
նորաստեղծ բիզնեսներին աջակցելն է: Այնուամենայնիվ, ինչպես նշվեց վերը, 
արտադրությունից լրացուցիչ արժեքներ ստանալու համար որոշ չափով պակասում 
են նորարարական և պահանջարկին միտված բիզնես գաղափարները:  
Հետևաբար, կարելի է առաջարկել, որ նախագծվեն ու պատրաստվեն բիզնես 
առաջարկներ, որոնց հիմքում նոր տեխնոլոգիաների վրա հիմնված 
արտադրանք/ծառայություններն են, շուկաների նոր նիշաների որոնումը և որոնցում 
ներկայացված են դրանց ֆինանսական կենսունակության գնահատականները: Այս 
մոտեցումը կարելի է ընդլայնել` նպաստելով մասնակցային և հարատև 
արդյունաբերական զարգացմանը ոչ միայն խնդրո առարկա երկու մարզերում, այլ 
նաև ողջ երկրում:  


