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Հիմնական ցուցանիշներ

2017 թ. հուլիսի 31-ի դրությամբ Ընդամենը

10 713 մլն ՀՀ դրամ / 22.4 մլն ԱՄՆ դոլար

9 304  մլն ՀՀ դրամ / 19.5 մլն ԱՄՆ դոլար

1 397 մլն ՀՀ դրամ / 2.9 մլն ԱՄՆ դոլար

30000  մլն ՀՀ դրամ / 62.8 մլն ԱՄՆ դոլար

6400

2.1  մլն ՀՀ դրամ / 4 400 ԱՄՆ դոլար

1-7 տարի

13.7 %

0.9 %

4.4 %

0.6 %

71.5 %

78

10

99 %

Ակտիվներ

Վարկային պորտֆել (ներառյալ լիզինգ)

Ընդհանուր կապիտալ

10 տարում տրամադրված վարկերի ծավալ

Կոոպերատիվի անդամների քանակ

Միջին վարկի չափ

Վարկավորման ժամկետ

Միջին արդյունավետ տոկոսադրույք

Ժամկետանց վարկեր (>0 օր)

ROE

ROA

Գյուղատնտեսության ոլորտի

վարկերի մասնաբաժինը

Անձնակազմ

Գրասենյակների քանակ

Գյուղական վայրում բնակվող

հաճախորդների մասնաբաժինը
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ԳԳՏ / նախագահի և Դիտորդ խորհրդի նախագահի ուղերձը

ԱՐՄԵՆ
ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
Գլխավոր գործադիր տնօրեն / Նախագահ

Հարգելի՛անդամ-փայատերեր,
Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանում
միակվարկայինկոոպերատիվկառույցի
տասնամյաուղուտարեգրությունը:
ՈրդեգրելովԱՄՆ Ֆարմ Կրեդիտ Հա-

մակարգիլավագույնփորձըևզարգաց-
նելով այն հայկական իրականության
պայմաններում՝ անցած տասը տարի-
ների ընթացքում «Ֆարմ ԿրեդիտԱրմե-
նիա» վարկային կոոպերատիվը կարո-
ղացավկայանալև իրուրույնտեղնու-
նենալ Հայաստանի Հանրապետության
գյուղատնտեսության և փոքր և միջին
բիզնեսիվարկավորմանոլորտում:
Հարթչէինայդտասըտարիները,սա-

կայն հաղթահարելով խոչընդոտները,
մենքդարձանքէլավելիուժեղ,հաստա-
տակամ և նպատակասլաց: Ինչ խոսք,
դժվար էր կայանալ և աճել ՀՀ ֆինան-
սականշուկայումտիրողխիստմրցակ-
ցությանպայմաններում, բայց մեր թիմի
համախմբված աշխատանքի շնորհիվ
այսօրկայացածենք,ինքնաբավևինք-
նաշխատ:
Երբստեղծվումէր«ՖարմԿրեդիտ»-ը,

շատերնէինթերահավատ:Մերծնունդը
համընկավ միջազգային ֆինանսական
ճգնաժամիհետ,ոչոքչէրկարողգուշա-
կել մերապագան, բայց մենք կարողա-
ցանք հաջողությամբ հաղթահարել մեզ
վիճակվածժամանակիփորձությունը:

Մերկոոպերատիվըստեղծվել էֆեր-
մերների կողմիցֆերմերների համար, և
նրա հիմնադիրներն առաջնորդվել են
«Համագործակցություն ի շահ բոլորի»
նշանաբանով՝ ի բարօրություն աշխա-
տող, արարող մարդկանց: Չշեղվելով
մեր որդեգրած արժեքներից և տեսլա-
կանից՝ շարունակել ենք հետևողակա-
նորեն ներդնել կոոպերատիվ վարկա-
վորմանսկզբունքները՝մատուցելովայդ
սկզբունքների վրա հիմնված մատչելի
վարկայինծառայություններ:
Հարկ ենք համարում նշել Դիտորդ

խորհրդի և գործադիր կազմի համա-
գործակցվածաշխատանքըկազմակեր-
պության կայացման և կառավարման
գործում: Համաձայն մեր կանոնադրութ-
յան՝յուրաքանչյուրմարզԴիտորդխորհր-
դումունիմեկականընտրվածներկայա-
ցուցիչ,ովքերհամատեղքննարկումենև
ընդունում կազմակերպության ռազմա-
վարականորոշումները:
Համատեղ պատկերացնում ենք այն

մեծ պատասխանատվությունը, որը
տրված է Դիտորդխորհրդին և գործա-
դիր ղեկավարությանը կազմակերպութ-
յան ռազմավարական և մարտավարա-
կան որոշումների ընդունման գործում:
Մենք միասնական թիմով փորձում ենք
լուծել պատմության հրամայականով
մեզվիճակվածմարտահրավերը՝կայաց-
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տրված է Դիտորդխորհրդին և գործա-
դիր ղեկավարությանը կազմակերպութ-
յան ռազմավարական և մարտավարա-
կան որոշումների ընդունման գործում:
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լուծել պատմության հրամայականով
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ՍԵՐՅՈԺԱ
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
Դիտորդ խորհրդի նախագահ

նել և զարգացնել Հայաստանի Հանրա-
պետությանառաջինև միակվարկային
կոոպերատիվը:
Մենք մեր կառուցվածքով էապես

տարբերվումենքայլվարկայինկազմա-
կերպություններից. անկախ փայամաս-
նակցության չափից բոլոր մասնակից-
ներնունենմեկձայնիիրավունք:«Ֆարմ
Կրեդիտ»-ը մեր փայատեր անդամների
համար միայն վարկատու չէ: Անդա-
մագրվելով կառույցին՝ նրանք դառնում
ենկառույցիսեփականատեր՝ամրագրե-
լով իրենց փայամասնակցությունը կոո-
պերատիվի կապիտալում, ձեռք բերելով
կանոնադրությամբ սահմանված բոլոր
իրավունքներն ու պարտականություն-
ները:
Նրանցից յուրաքանչյուրը իր փա-

յամասնակցությամբ նպաստում է մեր
երկրի զարգացմանն ու առաջընթա-
ցին՝ վարկ ստանալու հնարավորություն
ստեղծելով նաևայլ մարդկանց համար:
Կարողենքվստահեցնել,որփայատերե-
րից ընտրված Դիտորդ խորհուրդը աշ-
խատակազմիհետհամատեղիրգործու-
նեություններում առաջնորդվում է բա-
ցառապես կազմակերպության անդամ-
փայատերերիշահերիիրականացմամբ:
Ժամանակինհամընթաց«ՖարմԿրե-

դիտ»-ը կարող է դառնալ յուրօրինակ
կոոպերատիվ ազգային կառույց՝ վե-
րածվելով ժողովրդական կոոպերատիվ

բանկի:
Մեր շնորհակալությունն ենք հայտ-

նում այս տարիների ընթացքում մեզ
մշտապես աջակցություն ցուցաբերած
բոլորմիջազգայինևտեղականգործըն-
կեր-կառույցներին, ՀՀ Կենտրոնական
բանկին, Գերմանահայկական հիմնադ-
րամին:
Շնորհակալությունենքհայտնումկոո-

պերատիվիանդամ-փայատերերին, մեր
աշխատակազմին,Դիտորդխորհրդիբո-
լորանդամներին,առանցորոնցնվիրա-
կանջանքերիհնարավորչէրլինիհաջո-
ղությամբհատելտասնամյահետագիծը:
Հարգելի՛անդամ-փայատերեր,
Այսօր՝տասըտարիանց, հիշում ենք

մեր անցած ուղին և հպարտությամբ
փաստում,որանշրջելիէ«ՖարմԿրեդիտ
Արմենիա» վարկային կոոպերատիվի
առաջընթացը:
Մենք շարունակում ենք վստահ, կա-

յունևխելամիտքայլերովառաջմղելմեր
կոոպերատիվը՝ ի շահ գյուղական հա-
մայնքների բնակիչների,փոքր ու միջին
բիզնեսների սեփականատերերի, ի շահ
մերբոլորփայատերերի:
Մեր դռները շարունակում են բաց

մնալ բոլոր մեր հայրենակիցների հա-
մար,ովքերամենօրյաքրտնաջանևար-
դար աշխատանքով նպաստում են մեր
երկրիամրապնդմանը:
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Կենտրոնական բանկը շնորհա-
վորում է «Ֆարմ Կրեդիտ»-ի գոր-
ծունեությանտասնամյակիկապակ-
ցությամբ:
Համաշխարհային տնտեսութ-

յան զարգացման և տնտեսական
ինտեգրացիոն գործընթացների
խորացման ներկա պայմաննե-
րում կարևորվում է տնտեսության
առանձին ոլորտների զարգացման,
անհրաժեշտ ճկունության ապա-
հովման, մրցակցային առավելութ-
յունների ճիշտ և նպատակային
օգտագործման անհրաժեշտությու-
նը: Կենտրոնական բանկը բարձր
է գնահատում «Ֆարմ Կրեդիտ»
վարկային կոոպերատիվի աշխա-
տանքը, դերն ու նշանակությունը
երկրի տնտեսության գերակա ճյու-
ղերից մեկի՝ գյուղատնտեսության
բնագավառում:
Կոոպերատիվը մշտապեսապա-

հովել է տնտեսության վարկավոր-
մանբարձրաճիտեմպեր՝զուգահեռ
ապահովելովվարկերիբարձրվերադարձելիություն՝շնորհիվ
ոլորտում առկա մարտահրավերներին յուրովի դիմակայե-
լու, գոյություն ունեցող խնդիրները նորարար լուծումներով
փոխարինելու:Այսամենիննպաստելեննաևօտարերկրյա
մասնագետներիմոտվերապատրաստումանցածև ժամա-
նակի պահանջներին համապատասխանող անձնակազ-
մը,արևելյանուարևմտյանհամագործակցայինմշակույթի,

առաջավորփորձիտեղայնացումըև
այնպիսիսկզբունքներիորդեգրումը,
ինչպիսիք են՝ պրոֆեսիոնալիզմը,
թափանցիկությունը, հետևողակա-
նությունըևազնվությունը:
Գնահատելովմարդկայինկապի-

տալի դերը՝ Կենտրոնական բան-
կը ողջունում է գյուղատնտեսութ-
յաննառավելմոտկանգնած,առկա
խնդիրներն ավելի լավ պատկե-
րացնող, հաճախորդների պոտեն-
ցիալը բացահայտելուն և առավել
նպատակայինուարդյունավետօգ-
տագործելունուղղված «ՖարմԿրե-
դիտ»-իգործելաոճը՝հաշվիառնելով
այն,որհենցայդհաճախորդներնեն
հանդիսանումվերջինիսանդամ,սե-
փականատեր, մասնակից և շահա-
ռու:
Մենք նաև խրախուսում ենք

«Ֆարմ Կրեդիտ»-ի ընդլայնվող հա-
մագործակցությունը համայնքային,
պետական, օտարերկրյա և միջազ-
գայինկառույցներիհետ,որըհետա-

գայում նոր լուծումների ու նոր նախագծերի հիմք կարող է
դառնալ:
Հաջողությունենքմաղթումձերբոլորնախաձեռնություն-

ներում՝ ևս մեկ անգամ գնահատելով ձեր դերը մեր երկրի
գյուղականհամայնքներիզարգացման,վերջիններիստնտե-
սական ու ֆինանսական համահարթեցման, բնակիչների
կյանքիորակիբարելավմանգործում:
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Կենտրոնական բանկը շնորհա-
վորում է «Ֆարմ Կրեդիտ»-ի գոր-
ծունեությանտասնամյակիկապակ-
ցությամբ:
Համաշխարհային տնտեսութ-

յան զարգացման և տնտեսական
ինտեգրացիոն գործընթացների
խորացման ներկա պայմաննե-
րում կարևորվում է տնտեսության
առանձին ոլորտների զարգացման,
անհրաժեշտ ճկունության ապա-
հովման, մրցակցային առավելութ-
յունների ճիշտ և նպատակային
օգտագործման անհրաժեշտությու-
նը: Կենտրոնական բանկը բարձր
է գնահատում «Ֆարմ Կրեդիտ»
վարկային կոոպերատիվի աշխա-
տանքը, դերն ու նշանակությունը
երկրի տնտեսության գերակա ճյու-
ղերից մեկի՝ գյուղատնտեսության
բնագավառում:
Կոոպերատիվը մշտապեսապա-

հովել է տնտեսության վարկավոր-
մանբարձրաճիտեմպեր՝զուգահեռ
ապահովելովվարկերիբարձրվերադարձելիություն՝շնորհիվ
ոլորտում առկա մարտահրավերներին յուրովի դիմակայե-
լու, գոյություն ունեցող խնդիրները նորարար լուծումներով
փոխարինելու:Այսամենիննպաստելեննաևօտարերկրյա
մասնագետներիմոտվերապատրաստումանցածև ժամա-
նակի պահանջներին համապատասխանող անձնակազ-
մը,արևելյանուարևմտյանհամագործակցայինմշակույթի,

առաջավորփորձիտեղայնացումըև
այնպիսիսկզբունքներիորդեգրումը,
ինչպիսիք են՝ պրոֆեսիոնալիզմը,
թափանցիկությունը, հետևողակա-
նությունըևազնվությունը:
Գնահատելովմարդկայինկապի-

տալի դերը՝ Կենտրոնական բան-
կը ողջունում է գյուղատնտեսութ-
յաննառավելմոտկանգնած,առկա
խնդիրներն ավելի լավ պատկե-
րացնող, հաճախորդների պոտեն-
ցիալը բացահայտելուն և առավել
նպատակայինուարդյունավետօգ-
տագործելունուղղված «ՖարմԿրե-
դիտ»-իգործելաոճը՝հաշվիառնելով
այն,որհենցայդհաճախորդներնեն
հանդիսանումվերջինիսանդամ,սե-
փականատեր, մասնակից և շահա-
ռու:
Մենք նաև խրախուսում ենք

«Ֆարմ Կրեդիտ»-ի ընդլայնվող հա-
մագործակցությունը համայնքային,
պետական, օտարերկրյա և միջազ-
գայինկառույցներիհետ,որըհետա-

գայում նոր լուծումների ու նոր նախագծերի հիմք կարող է
դառնալ:
Հաջողությունենքմաղթումձերբոլորնախաձեռնություն-

ներում՝ ևս մեկ անգամ գնահատելով ձեր դերը մեր երկրի
գյուղականհամայնքներիզարգացման,վերջիններիստնտե-
սական ու ֆինանսական համահարթեցման, բնակիչների
կյանքիորակիբարելավմանգործում:
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Մեր կոոպերատիվի պատմությունը

Մեր անդամ-փայատերերը

Մեր մասնաճյուղերը

Ֆինանսական ցուցանիշներ

Էջ 8

Էջ 30

Էջ 34

Էջ 38

Ուղերձներ
Էջ 52
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Մեր անդամ-փայատերերը

Մեր մասնաճյուղերը

Ֆինանսական ցուցանիշներ

Էջ 8

Էջ 30

Էջ 34

Էջ 38

Ուղերձներ
Էջ 52
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Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիայի
հիմնական արժեքներն են

▲    Ազնվություն

▲    Հարգանք

▲    Հետևողականություն

▲    Հաճախորդի կարևորում

▲    Թիմային աշխատանք

▲    Պատշաճություն

▲    Բարձր կատարողականություն

▲    Պրոֆեսիոնալիզմ

▲    Թափանցիկություն
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Մեր կոոպերատիվի պատմությունը

2007• 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017

•   Փետրվարի 21-22-ը կազմակերպության հիմնադիր ժողովի անցկացում հանրապետության հինգ 
մարզերից 57 անդամների մասնակցությամբ 

•   Սեպտեմբերի 18-ին ՀՀ Կենտրոնական բանկում գրանցում որպես ունիվերսալ վարկային 
կազմակերպություն, առևտրային կոոպերատիվ

•   Դեկտեմբերի 11-ին առաջին վարկերի տրամադրման հանդիսավոր արարողություն

2007թ. դեկ տեմ բե րին 11-ին « Ֆարմ Կ րե դիտ»-ի եր ևան յան գրա սեն յա կում ա ռա ջին աշ խա տա կից նե րը հան դի սա վոր ա րա-
րո ղութ յամբ տրա մադ րե ցին ա ռա ջին 3 վար կե րը՝ դրա նով իսկ սկիզբ դնե լով մի ազ գան վեր գոր ծի, որն այ սօր բո լո րում է ար դեն իր 
տաս նամ յա տա րե դար ձը:

2007թ-ին ա մե րիկ յան « Ֆարմ Կ րե դիտ Հա մա կար գ»-ի մո դե լով, ԱՄՆ Գ յուղ դե պար տա մեն տի ֆի նան սա կան և  տեխ նի կա կան 
ա ջակ ցութ յամբ և 57 հայ ֆեր մեր նե րի նա խա ձեռ նութ յամբ « Ֆարմ Կ րե դիտ Ար մե նիա» վար կա յին կոո պե րա տի վը սկսում է իր գոր ծու նեութ-
յու նը՝ ուղղ ված մեկ ընդ հա նուր գա ղա փա րի ի րա կա նաց մա նը, այն է՝ բա րե լա վել  Հա յաս տա նում գյու ղաբ նակ ձեռ նե րեց նե րի տնտե սութ-
յուն նե րը՝ տրամադրելով մատչելի և հասանելի վարկային միջոցներ:  Ֆի նան սա կան ճգնա ժա մի և  ան բա վա րար մի ջոց նե րի պայ ման նե րում 
փոր ձե լով հաս տա տել կոո պե րա տիվ կա ռույ ցի մո դե լը  Հա յաս տա նում՝ « Ֆարմ Կ րե դիտն» ա ռաջ է քայ լում, և  նույն թվա կա նի փետր վա րին 
գու մար վում է կազ մա կեր պութ յան հիմ նա դիր ժո ղո վը, ո րի ըն թաց քում հաս տատ վում է կազ մա կեր պութ յան կա նո նադ րութ յու նը, ընտր վում 
են « Ֆարմ Կ րե դիտ»-ի  Դի տորդ խորհր դի ան դամ նե րը, խորհր դի նա խա գա հը և  գոր ծա դիր մար մի նը:

Ա միս ներ անց՝ սեպ տեմ բե րի 18-ին, « Ֆարմ Կ րե դիտ»-ը պաշ տո նա պես գրանց վում է նաև ՀՀ  Կենտ րո նա կան բան կում որ պես ու նի վեր-
սալ վար կա յին կազ մա կեր պութ յուն, առևտ րա յին կոո պե րա տիվ, ո րին հա ջոր դում են ԱՄՆ « Ֆարմ Կ րե դիտ Հա մա կար գ»-ի բան կե րի ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րի այ ցե լութ յուն նե րը Հայաստան և « Ֆարմ Կ րե դիտ»-ի ինքնահաս տա տու մը որ պես վարկային կոոպերատիվ:
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Մեր կոոպերատիվի պատմությունը

2007• 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017

•   Փետրվարի 21-22-ը կազմակերպության հիմնադիր ժողովի անցկացում հանրապետության հինգ 
մարզերից 57 անդամների մասնակցությամբ 

•   Սեպտեմբերի 18-ին ՀՀ Կենտրոնական բանկում գրանցում որպես ունիվերսալ վարկային 
կազմակերպություն, առևտրային կոոպերատիվ

•   Դեկտեմբերի 11-ին առաջին վարկերի տրամադրման հանդիսավոր արարողություն

2007թ. դեկ տեմ բե րին 11-ին « Ֆարմ Կ րե դիտ»-ի եր ևան յան գրա սեն յա կում ա ռա ջին աշ խա տա կից նե րը հան դի սա վոր ա րա-
րո ղութ յամբ տրա մադ րե ցին ա ռա ջին 3 վար կե րը՝ դրա նով իսկ սկիզբ դնե լով մի ազ գան վեր գոր ծի, որն այ սօր բո լո րում է ար դեն իր 
տաս նամ յա տա րե դար ձը:

2007թ-ին ա մե րիկ յան « Ֆարմ Կ րե դիտ Հա մա կար գ»-ի մո դե լով, ԱՄՆ Գ յուղ դե պար տա մեն տի ֆի նան սա կան և  տեխ նի կա կան 
ա ջակ ցութ յամբ և 57 հայ ֆեր մեր նե րի նա խա ձեռ նութ յամբ « Ֆարմ Կ րե դիտ Ար մե նիա» վար կա յին կոո պե րա տի վը սկսում է իր գոր ծու նեութ-
յու նը՝ ուղղ ված մեկ ընդ հա նուր գա ղա փա րի ի րա կա նաց մա նը, այն է՝ բա րե լա վել  Հա յաս տա նում գյու ղաբ նակ ձեռ նե րեց նե րի տնտե սութ-
յուն նե րը՝ տրամադրելով մատչելի և հասանելի վարկային միջոցներ:  Ֆի նան սա կան ճգնա ժա մի և  ան բա վա րար մի ջոց նե րի պայ ման նե րում 
փոր ձե լով հաս տա տել կոո պե րա տիվ կա ռույ ցի մո դե լը  Հա յաս տա նում՝ « Ֆարմ Կ րե դիտն» ա ռաջ է քայ լում, և  նույն թվա կա նի փետր վա րին 
գու մար վում է կազ մա կեր պութ յան հիմ նա դիր ժո ղո վը, ո րի ըն թաց քում հաս տատ վում է կազ մա կեր պութ յան կա նո նադ րութ յու նը, ընտր վում 
են « Ֆարմ Կ րե դիտ»-ի  Դի տորդ խորհր դի ան դամ նե րը, խորհր դի նա խա գա հը և  գոր ծա դիր մար մի նը:

Ա միս ներ անց՝ սեպ տեմ բե րի 18-ին, « Ֆարմ Կ րե դիտ»-ը պաշ տո նա պես գրանց վում է նաև ՀՀ  Կենտ րո նա կան բան կում որ պես ու նի վեր-
սալ վար կա յին կազ մա կեր պութ յուն, առևտ րա յին կոո պե րա տիվ, ո րին հա ջոր դում են ԱՄՆ « Ֆարմ Կ րե դիտ Հա մա կար գ»-ի բան կե րի ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րի այ ցե լութ յուն նե րը Հայաստան և « Ֆարմ Կ րե դիտ»-ի ինքնահաս տա տու մը որ պես վարկային կոոպերատիվ:
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Մեր կոոպերատիվի պատմությունը
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2007• 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017

•   Ապրիլի 9 –ին «Հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամ-Հայաստան» ՊՈԱԿ-ի և «Ֆարմ 
Կրեդիտ Արմենիա»-ի միջև համագործակցության պայմանագրի կնքում «Ջրից դեպի շուկա» 
վարկային բաղադրիչի շրջանակներում

•   Ամերիկյան պատվիրակությունների այցելությունները Հայաստան՝ «Ֆարմ Կրեդիտ 
Արմենիա»-ի գրասենյակ

2008թ. « Ֆարմ Կ րե դիտ»-ի պատ մութ յան մեջ նշա նա վոր վեց « Հա զա րամ յա կի մար տահ րա վեր հիմ նադ րամ- Հա յաս տան» ՊՈԱԿ-ի հետ հա մա-
գոր ծակ ցութ յան հաս տատ մամբ, ին չի արդ յուն քում մենք ՀՄՀ- Հա յաս տան ծրագ րի «Ջ րից դե պի շու կա» վար կա յին բա ղադ րի չի շրջա նակ նե րում հնա-
րա վո րութ յուն ստա ցանք գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին ցու ցա բե րե լու տեխ նի կա կան օ ժան դա կութ յուն գի տե լիք նե րի և նոր տեխ նո լո գիա նե րի 
փո խանց ման մի ջո ցով, ինչ պես նաև մատ չե լի վար կա յին մի ջոց ներ տրա մադ րե լու ծրագ րի շա հա ռու նե րին:

Տա րին նշա նա վոր վեց ԱՄՆ « Ֆարմ Կ րե դիտ Հա մա կար գ»-ի մեր գոր ծըն կեր-հո վա նա վոր նե րի այ ցե լութ յուն նե րով, ո րոնք ի րենց ա ջակ ցութ յամբ 
մշտա պես խթա նել են մեր վար կա յին կոո պե րա տի վի զար գա ցու մը: Ն րանց շար քում էին « Ֆարմ Կ րե դիտ Ադ մի նիստ րա ցիա»-ի գլխա վոր գոր ծա դիր 
տնօ րեն/նախագահ Նեն սի Փել լե թը, « Ֆարմ Կ րե դիտ Վիր ջի նիաս» կոո պե րա տիվ բան կի գլխա վոր գոր ծա դիր տնօ րեն Դեիվ Լոու րեն սը, նույն բան կի 
խորհր դի նա խա գահ Ջոն Ո ւել սը: Ա մե րիկ յան մեր բա րե կամ նե րի շար քում անհ նար է չա ռանձ նաց նել 2008-2011թթ. Եր ևա նում ԱՄՆ դես պան Մա րի 
Յո վա նո վի չին և ԱՄՆ Գ յուղ դե պար տա մեն տի Ար տա քին գյու ղատն տե սա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ  Ֆ րեդ Ջոնս թո նին, ովքեր բազ միցս 
ա ջակ ցել են « Ֆարմ Կ րե դիտ»-ին կա յաց ման մար տահ րա վեր նե րով լի ճա նա պար հին:

Մեր կոոպերատիվի պատմությունը
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•   Ապրիլի 9 –ին «Հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամ-Հայաստան» ՊՈԱԿ-ի և «Ֆարմ 
Կրեդիտ Արմենիա»-ի միջև համագործակցության պայմանագրի կնքում «Ջրից դեպի շուկա» 
վարկային բաղադրիչի շրջանակներում

•   Ամերիկյան պատվիրակությունների այցելությունները Հայաստան՝ «Ֆարմ Կրեդիտ 
Արմենիա»-ի գրասենյակ

2008թ. « Ֆարմ Կ րե դիտ»-ի պատ մութ յան մեջ նշա նա վոր վեց « Հա զա րամ յա կի մար տահ րա վեր հիմ նադ րամ- Հա յաս տան» ՊՈԱԿ-ի հետ հա մա-
գոր ծակ ցութ յան հաս տատ մամբ, ին չի արդ յուն քում մենք ՀՄՀ- Հա յաս տան ծրագ րի «Ջ րից դե պի շու կա» վար կա յին բա ղադ րի չի շրջա նակ նե րում հնա-
րա վո րութ յուն ստա ցանք գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին ցու ցա բե րե լու տեխ նի կա կան օ ժան դա կութ յուն գի տե լիք նե րի և նոր տեխ նո լո գիա նե րի 
փո խանց ման մի ջո ցով, ինչ պես նաև մատ չե լի վար կա յին մի ջոց ներ տրա մադ րե լու ծրագ րի շա հա ռու նե րին:

Տա րին նշա նա վոր վեց ԱՄՆ « Ֆարմ Կ րե դիտ Հա մա կար գ»-ի մեր գոր ծըն կեր-հո վա նա վոր նե րի այ ցե լութ յուն նե րով, ո րոնք ի րենց ա ջակ ցութ յամբ 
մշտա պես խթա նել են մեր վար կա յին կոո պե րա տի վի զար գա ցու մը: Ն րանց շար քում էին « Ֆարմ Կ րե դիտ Ադ մի նիստ րա ցիա»-ի գլխա վոր գոր ծա դիր 
տնօ րեն/նախագահ Նեն սի Փել լե թը, « Ֆարմ Կ րե դիտ Վիր ջի նիաս» կոո պե րա տիվ բան կի գլխա վոր գոր ծա դիր տնօ րեն Դեիվ Լոու րեն սը, նույն բան կի 
խորհր դի նա խա գահ Ջոն Ո ւել սը: Ա մե րիկ յան մեր բա րե կամ նե րի շար քում անհ նար է չա ռանձ նաց նել 2008-2011թթ. Եր ևա նում ԱՄՆ դես պան Մա րի 
Յո վա նո վի չին և ԱՄՆ Գ յուղ դե պար տա մեն տի Ար տա քին գյու ղատն տե սա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ  Ֆ րեդ Ջոնս թո նին, ովքեր բազ միցս 
ա ջակ ցել են « Ֆարմ Կ րե դիտ»-ին կա յաց ման մար տահ րա վեր նե րով լի ճա նա պար հին:

Մեր կոոպերատիվի պատմությունը

ՖԱՐՄ ԿՐԵԴԻՏ ԱՐՄԵՆԻԱ ՈՒՎԿ ԱԿ  | 11
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•   «Ֆարմ Կրեդիտ»-ը՝ «ՀՄՀ-Հայաստան» ՊՈԱԿ-ի «Ջրից դեպի շուկա» ծրագրի լավագույն 
մասնակից

•   Ապրիլի 30-ին պայմանագրի ստորագրում «ՀՄՀ-Հայաստան» ՊՈԱԿ-ի հետ

•   ԱՄՆ-Հայաստան փոխադարձ այցեր

« Ֆարմ Կ րե դիտ Ար մե նիա»-ն հա յաս տան յան այն ե զա կի կա ռույց նե րից է, ո րոնք շա հագր գիռ են ի րենց աշ խա տա կից նե րի կրթա մա-
կար դա կի բարձ րաց ման և  ու սուց ման հա մար: 2009թ. ապ րի լի 27-ից մա յի սի 1-ը « Ֆարմ Կ րե դիտ»-ի մի շարք աշ խա տա կից ներ մաս նակ-
ցե ցին Վա շինգ տո նում «Microfin» ծրագ րի դա սըն թա ցին, ինչ պես նաև ՀՀ Կենտրոնական բանկի մի շարք ղեկավար աշխատակիցների 
հետ այ ցե լութ յուն ներ կա տա րե ցին ԱՄՆ « Ֆարմ Կ րե դիտ Ադ մի նիստ րա ցիա», ԱՄՆ Գ յուղ դե պար տա մեն տի գրա սեն յակ, « Մի դատ լան տիկ 
Ֆարմ Կ րե դիտ» և « Վիր ջի նիա յի Ֆարմ Կ րե դիտ» բան կեր՝ ծա նո թա նա լով ա մե րիկ յան կոո պե րա տիվ բան կա յին մշա կույ թին:

2009թ. ձեռք բե րում նե րից էր նաև «ՀՄՀ- Հա յաս տան» ՊՈԱԿ-ի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան շա րու նա կութ յու նը: Հուն վա րին « Ֆարմ 
Կ րե դիտ Ար մե նիա»-ն ճա նաչ վեց «Ջ րից դե պի շու կա» ծրագ րի լա վա գույն մաս նա կից, ա պա ար դեն ապ րի լի 30-ին կազ մա կեր պութ-
յուն նե րի միջև ստո րագր վեց պայ մա նա գիր, հա մա ձայն ո րի « Ֆարմ Կ րե դիտ Ար մե նիա»-ն պետք է ի րա կա նաց ներ «ՀՄՀ- Հա յաս տան» 
ծրագ րի վար կա յին բա ղադ րի չը և վար կեր տրա մադ րեր գյու ղաբ նակ շա հա ռու նե րին` գյու ղատն տե սա կան ար տադ րութ յու նը ընդ լայ նե-
լու և  արդ յու նա վետ տեխ նո լո գիա ներ կի րա ռե լու նպա տա կով:

Մեր կոոպերատիվի պատմությունը
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•   «Ֆարմ Կրեդիտ»-ը՝ «ՀՄՀ-Հայաստան» ՊՈԱԿ-ի «Ջրից դեպի շուկա» ծրագրի լավագույն 
մասնակից

•   Ապրիլի 30-ին պայմանագրի ստորագրում «ՀՄՀ-Հայաստան» ՊՈԱԿ-ի հետ

•   ԱՄՆ-Հայաստան փոխադարձ այցեր

« Ֆարմ Կ րե դիտ Ար մե նիա»-ն հա յաս տան յան այն ե զա կի կա ռույց նե րից է, ո րոնք շա հագր գիռ են ի րենց աշ խա տա կից նե րի կրթա մա-
կար դա կի բարձ րաց ման և  ու սուց ման հա մար: 2009թ. ապ րի լի 27-ից մա յի սի 1-ը « Ֆարմ Կ րե դիտ»-ի մի շարք աշ խա տա կից ներ մաս նակ-
ցե ցին Վա շինգ տո նում «Microfin» ծրագ րի դա սըն թա ցին, ինչ պես նաև ՀՀ Կենտրոնական բանկի մի շարք ղեկավար աշխատակիցների 
հետ այ ցե լութ յուն ներ կա տա րե ցին ԱՄՆ « Ֆարմ Կ րե դիտ Ադ մի նիստ րա ցիա», ԱՄՆ Գ յուղ դե պար տա մեն տի գրա սեն յակ, « Մի դատ լան տիկ 
Ֆարմ Կ րե դիտ» և « Վիր ջի նիա յի Ֆարմ Կ րե դիտ» բան կեր՝ ծա նո թա նա լով ա մե րիկ յան կոո պե րա տիվ բան կա յին մշա կույ թին:

2009թ. ձեռք բե րում նե րից էր նաև «ՀՄՀ- Հա յաս տան» ՊՈԱԿ-ի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան շա րու նա կութ յու նը: Հուն վա րին « Ֆարմ 
Կ րե դիտ Ար մե նիա»-ն ճա նաչ վեց «Ջ րից դե պի շու կա» ծրագ րի լա վա գույն մաս նա կից, ա պա ար դեն ապ րի լի 30-ին կազ մա կեր պութ-
յուն նե րի միջև ստո րագր վեց պայ մա նա գիր, հա մա ձայն ո րի « Ֆարմ Կ րե դիտ Ար մե նիա»-ն պետք է ի րա կա նաց ներ «ՀՄՀ- Հա յաս տան» 
ծրագ րի վար կա յին բա ղադ րի չը և վար կեր տրա մադ րեր գյու ղաբ նակ շա հա ռու նե րին` գյու ղատն տե սա կան ար տադ րութ յու նը ընդ լայ նե-
լու և  արդ յու նա վետ տեխ նո լո գիա ներ կի րա ռե լու նպա տա կով:

Մեր կոոպերատիվի պատմությունը

ՖԱՐՄ ԿՐԵԴԻՏ ԱՐՄԵՆԻԱ ՈՒՎԿ ԱԿ  | 13
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•   Ապրիլի 22-ին տրակտորների դաշտային ցուցահանդես Արարատի մարզի Դիմիտրով 
համայնքում, համագործակցության սկիզբ չինական «YTO» ընկերության հետ, 
փոխըմբռնման հուշագրի ստորագրում

•   Պայմանագրի ստորագրման արարողություն «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-ի և 
ՀՀ Կենտրոնական բանկի միջև` Համաշխարհային բանկի «ՓՄՁ ֆինանսական 
հասանելիության» վարկային ծրագրի շրջանակներում

2010թ.-ը կար ևոր վեց մեր պատ մութ յան մեջ նաև չի նա կան «YTO» ըն կե րութ յան հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան հաս տատ-
մամբ, ին չի արդ յուն քում մենք կա րո ղա ցանք մեր հա ճա խորդ նե րի հա մար 2010-2011թթ.-ին կազ մա կեր պել տրակ տոր նե-
րի դաշ տա յին ցու ցա հան դես ներ, ծա նո թաց նել գյուղ տեխ նի կա յին և տ րա մադ րել այդ ըն կե րութ յան շուրջ 100 միա վոր 
տրակ տոր ներ և գ յու ղատն տե սա կան տեխ նի կա լի զին գա յին պայ ման նե րով:

«Ֆարմ Կրեդիտ»-ի պատմության ամենախոշոր ձեռքբերումներից էր 2010թ.-ի սեպտեմբերին ՀՀ Կենտրոնական 
բանկի հետ Համաշխարհային բանկի «ՓՄՁ ֆինանսական հասանելիության» վարկային ծրագրի շրջանակներում 
պայմանագրի կնքումը, որի շնորհիվ «Ֆարմ Կրեդիտ»-ը դարձավ Հայաստանի առաջին վարկային կոոպերատիվը, 
որն առևտրային բանկերին զուգահեռ հնարավորություն ստացավ վարկեր տրամադրել իր հաճախորդներին ծրագրի 
շրջանակներում:

Մեր կոոպերատիվի պատմությունը
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•   Ապրիլի 22-ին տրակտորների դաշտային ցուցահանդես Արարատի մարզի Դիմիտրով 
համայնքում, համագործակցության սկիզբ չինական «YTO» ընկերության հետ, 
փոխըմբռնման հուշագրի ստորագրում

•   Պայմանագրի ստորագրման արարողություն «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-ի և 
ՀՀ Կենտրոնական բանկի միջև` Համաշխարհային բանկի «ՓՄՁ ֆինանսական 
հասանելիության» վարկային ծրագրի շրջանակներում

2010թ.-ը կար ևոր վեց մեր պատ մութ յան մեջ նաև չի նա կան «YTO» ըն կե րութ յան հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան հաս տատ-
մամբ, ին չի արդ յուն քում մենք կա րո ղա ցանք մեր հա ճա խորդ նե րի հա մար 2010-2011թթ.-ին կազ մա կեր պել տրակ տոր նե-
րի դաշ տա յին ցու ցա հան դես ներ, ծա նո թաց նել գյուղ տեխ նի կա յին և տ րա մադ րել այդ ըն կե րութ յան շուրջ 100 միա վոր 
տրակ տոր ներ և գ յու ղատն տե սա կան տեխ նի կա լի զին գա յին պայ ման նե րով:

«Ֆարմ Կրեդիտ»-ի պատմության ամենախոշոր ձեռքբերումներից էր 2010թ.-ի սեպտեմբերին ՀՀ Կենտրոնական 
բանկի հետ Համաշխարհային բանկի «ՓՄՁ ֆինանսական հասանելիության» վարկային ծրագրի շրջանակներում 
պայմանագրի կնքումը, որի շնորհիվ «Ֆարմ Կրեդիտ»-ը դարձավ Հայաստանի առաջին վարկային կոոպերատիվը, 
որն առևտրային բանկերին զուգահեռ հնարավորություն ստացավ վարկեր տրամադրել իր հաճախորդներին ծրագրի 
շրջանակներում:

Մեր կոոպերատիվի պատմությունը

ՖԱՐՄ ԿՐԵԴԻՏ ԱՐՄԵՆԻԱ ՈՒՎԿ ԱԿ  | 15



|  ՖԱՐՄ ԿՐԵԴԻՏ ԱՐՄԵՆԻԱ ՈՒՎԿ ԱԿ16

2007• 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017

•   Համագործակցության պայմանագիր «Հայ-բելառուսական առևտրի կենտրոն»-ի հետ

•   «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-ի և «PUM»-ի միջև փոխըմբռնման համաձայնագրի կնքում

« Ֆարմ Կ րե դիտ»-ի և «Ար-ԲԵ հայ- բե լա ռու սա կան առևտ րի կենտ րոն»-ի միջև հա մա գոր ծակ ցութ յան պայ մա նա գի րը 
ևս կար ևոր ձեռք բե րում էր մեզ հա մար կոո պե րա տի վի լի զին գա յին գոր ծարք նե րի շրջա նակ նե րում: Այս հա մա գոր ծակ-
ցութ յան շնոր հիվ « Ֆարմ Կ րե դիտ»-ը հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռեց մեր ան դամ-փա յա տե րե րին չի նա կան «YTO» տրակ-
տոր նե րին և գյուղգործիքներին զու գա հեռ ձեռք բե րել նաև բե լա ռու սա կան ար տադ րութ յան տրակ տոր ներ և  այլ գյուղ-
տեխ նի կա: 

Իսկ նի դեռ լան դա կան «PUM» կազ մա կեր պութ յան հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան հաս տա տու մը հնա րա վո րութ յուն տվեց 
հե տա գա տա րի նե րի ըն թաց քում կազ մա կեր պութ յան փոր ձա գետ նե րի կող մից դա սըն թաց ներ անց կաց նել ոչ միայն 
« Ֆարմ Կ րե դիտ»-ի աշ խա տա կազ մի, այլ նաև մեր ան դամ-փա յա տե րե րի հա մար՝ նրանց հու զող թե մա նե րի վե րա բեր յալ:

Մեր կոոպերատիվի պատմությունը
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•   Համագործակցության պայմանագիր «Հայ-բելառուսական առևտրի կենտրոն»-ի հետ

•   «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-ի և «PUM»-ի միջև փոխըմբռնման համաձայնագրի կնքում

« Ֆարմ Կ րե դիտ»-ի և «Ար-ԲԵ հայ- բե լա ռու սա կան առևտ րի կենտ րոն»-ի միջև հա մա գոր ծակ ցութ յան պայ մա նա գի րը 
ևս կար ևոր ձեռք բե րում էր մեզ հա մար կոո պե րա տի վի լի զին գա յին գոր ծարք նե րի շրջա նակ նե րում: Այս հա մա գոր ծակ-
ցութ յան շնոր հիվ « Ֆարմ Կ րե դիտ»-ը հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռեց մեր ան դամ-փա յա տե րե րին չի նա կան «YTO» տրակ-
տոր նե րին և գյուղգործիքներին զու գա հեռ ձեռք բե րել նաև բե լա ռու սա կան ար տադ րութ յան տրակ տոր ներ և  այլ գյուղ-
տեխ նի կա: 

Իսկ նի դեռ լան դա կան «PUM» կազ մա կեր պութ յան հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան հաս տա տու մը հնա րա վո րութ յուն տվեց 
հե տա գա տա րի նե րի ըն թաց քում կազ մա կեր պութ յան փոր ձա գետ նե րի կող մից դա սըն թաց ներ անց կաց նել ոչ միայն 
« Ֆարմ Կ րե դիտ»-ի աշ խա տա կազ մի, այլ նաև մեր ան դամ-փա յա տե րե րի հա մար՝ նրանց հու զող թե մա նե րի վե րա բեր յալ:

Մեր կոոպերատիվի պատմությունը
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•   Անդամակցություն «Միկրոֆինանսավորման կենտրոն»-ին

•   Հոկտեմբերին մասնակցություն Կոոպերատիվների միջազգային գագաթնաժողովին 
Կանադայի Քվեբեք քաղաքում: Անդամակցություն «Կոոպերատիվների Միջազգային Դաշինք»-ին

•   Համաձայնագրի կնքում «ԳՖԿ-ԾԻԳ»-ի հետ

2012թ.-ին «Ֆարմ Կրեդիտ»-ը հանդիսավոր տոնեց իր 5-ամյա տարեդարձը, որը նշանավորվեց տարվա ընթացքում 
մի շարք նոր հաջողություններով. կառույցն անդամակցեց երկու խոշոր ֆինանսական կազմակերպությունների՝ 
«Միկրոֆինանսավորման կենտրոն»-ին (MFC) և «Կոոպերատիվների Միջազգային Դաշինք»-ին (ICA): 

Հանդիսավոր արարողությամբ նշվեց նաև խորհրդանշական 1000-րդ անդամ-փայատիրոջ անդամակցությունը 
կոոպերատիվին: 

Այնուհետև, հոկտեմբեր ամսին պայմանագիր կնքվեց «Գյուղական Ֆինանսավորման Կառույց-ծրագրերի 
իրականացման գրասենյակ»-ի (ԳՖԿ-ԾԻԳ) հետ «Գյուղատնտեսության Զարգացման Միջազգային Հիմնադրամ»-ի 
(ԳԶՄՀ-IFAD) գյուղատնտեսության վարկավորման պրոդուկտի շրջանակներում:

Մեր կոոպերատիվի պատմությունը
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•   Անդամակցություն «Միկրոֆինանսավորման կենտրոն»-ին

•   Հոկտեմբերին մասնակցություն Կոոպերատիվների միջազգային գագաթնաժողովին 
Կանադայի Քվեբեք քաղաքում: Անդամակցություն «Կոոպերատիվների Միջազգային Դաշինք»-ին

•   Համաձայնագրի կնքում «ԳՖԿ-ԾԻԳ»-ի հետ

2012թ.-ին «Ֆարմ Կրեդիտ»-ը հանդիսավոր տոնեց իր 5-ամյա տարեդարձը, որը նշանավորվեց տարվա ընթացքում 
մի շարք նոր հաջողություններով. կառույցն անդամակցեց երկու խոշոր ֆինանսական կազմակերպությունների՝ 
«Միկրոֆինանսավորման կենտրոն»-ին (MFC) և «Կոոպերատիվների Միջազգային Դաշինք»-ին (ICA): 

Հանդիսավոր արարողությամբ նշվեց նաև խորհրդանշական 1000-րդ անդամ-փայատիրոջ անդամակցությունը 
կոոպերատիվին: 

Այնուհետև, հոկտեմբեր ամսին պայմանագիր կնքվեց «Գյուղական Ֆինանսավորման Կառույց-ծրագրերի 
իրականացման գրասենյակ»-ի (ԳՖԿ-ԾԻԳ) հետ «Գյուղատնտեսության Զարգացման Միջազգային Հիմնադրամ»-ի 
(ԳԶՄՀ-IFAD) գյուղատնտեսության վարկավորման պրոդուկտի շրջանակներում:

Մեր կոոպերատիվի պատմությունը
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•   Համագործակցության պայմանագրի ստորագրում «Դրիմ-Գարդեն» ՍՊԸ-ի հետ

•   Անդամակցություն «Եվրոպայի Կոոպերատիվների Միության»-ը

 Մա յի սի 6-7-ը Թուր քիա յի Ս տամ բուլ քա ղա քում « Ֆարմ Կ րե դիտ Ար մե նիա»-ի գործադիր տնօ րեն Ար մեն Գաբ րիել յա նը մաս նակ ցեց 
«Եվ րո պա յի Կոո պե րա տիվ նե րի Միութ յան» ընդ հա նուր ժո ղո վին, ո րի ըն թաց քում « Ֆարմ Կ րե դիտ Ար մե նիա» վար կա յին կոո պե րա տի-
վը հաս տատ վեց որ պես միութ յան ան դամ՝ դրա նով իսկ սկիզբ դնե լով նոր հա մա գոր ծակ ցութ յուն նե րի հնա րա վո րութ յուն նե րի:

Ողջ տար վա ըն թաց քում շա րու նակ վե ցին նաև ար տերկր յա մաս նա գետ նե րի դա սըն թաց նե րը աշ խա տա կազ մի հա մար: 2013թ-ի 
հուն վա րի 13-15-ը, ա պա նաև մար տի 11-13-ը մենք հյու րըն կա լե ցինք ԱՄՆ-ից ժա մա նած դա սըն թա ցա վար նե րի, ով քեր խորհր դի ան-
դամ նե րի և ղե կա վար անձ նա կազ մի հա մար կազ մա կեր պե ցին սե մի նար ներ: Դա սըն թաց նե րը վա րում էին « Տե խա սի A&M» հա մալ սա-
րա նի դա սա խոս Ջոն Փեն սո նը և «Opportunity International» մի ջազ գա յին ըն կե րութ յան ռիս կե րի կա ռա վար ման գլխա վոր մաս նա գետ 
Լին Էքս տո նը: Նո րա գույն մե թոդ նե րով անց կաց վող դա սըն թաց նե րի հիմ նա կան թե մա ներն էին  կոո պե րա տի վի կա ռա վա րու մը և ռիս-
կե րի կա ռա վար ման հիմ նախն դիր նե րը:

Մեր կոոպերատիվի պատմությունը
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•   Համագործակցության պայմանագրի ստորագրում «Դրիմ-Գարդեն» ՍՊԸ-ի հետ

•   Անդամակցություն «Եվրոպայի Կոոպերատիվների Միության»-ը

 Մա յի սի 6-7-ը Թուր քիա յի Ս տամ բուլ քա ղա քում « Ֆարմ Կ րե դիտ Ար մե նիա»-ի գործադիր տնօ րեն Ար մեն Գաբ րիել յա նը մաս նակ ցեց 
«Եվ րո պա յի Կոո պե րա տիվ նե րի Միութ յան» ընդ հա նուր ժո ղո վին, ո րի ըն թաց քում « Ֆարմ Կ րե դիտ Ար մե նիա» վար կա յին կոո պե րա տի-
վը հաս տատ վեց որ պես միութ յան ան դամ՝ դրա նով իսկ սկիզբ դնե լով նոր հա մա գոր ծակ ցութ յուն նե րի հնա րա վո րութ յուն նե րի:

Ողջ տար վա ըն թաց քում շա րու նակ վե ցին նաև ար տերկր յա մաս նա գետ նե րի դա սըն թաց նե րը աշ խա տա կազ մի հա մար: 2013թ-ի 
հուն վա րի 13-15-ը, ա պա նաև մար տի 11-13-ը մենք հյու րըն կա լե ցինք ԱՄՆ-ից ժա մա նած դա սըն թա ցա վար նե րի, ով քեր խորհր դի ան-
դամ նե րի և ղե կա վար անձ նա կազ մի հա մար կազ մա կեր պե ցին սե մի նար ներ: Դա սըն թաց նե րը վա րում էին « Տե խա սի A&M» հա մալ սա-
րա նի դա սա խոս Ջոն Փեն սո նը և «Opportunity International» մի ջազ գա յին ըն կե րութ յան ռիս կե րի կա ռա վար ման գլխա վոր մաս նա գետ 
Լին Էքս տո նը: Նո րա գույն մե թոդ նե րով անց կաց վող դա սըն թաց նե րի հիմ նա կան թե մա ներն էին  կոո պե րա տի վի կա ռա վա րու մը և ռիս-
կե րի կա ռա վար ման հիմ նախն դիր նե րը:

Մեր կոոպերատիվի պատմությունը
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2014թ.-ին ևս երեք կար ևոր հա մա գոր ծակ ցութ յուն նե րի հաս տա տու մը էա կա նո րեն մե ծաց րեց « Ֆարմ Կ րե դիտ»-ի ան դամ-փա յա տե րե րի վար կա-
վոր ման հնա րա վո րութ յուն նե րը:

« Մո բիԴ րամ» ՓԲԸ-ի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան շնոր հիվ « Ֆարմ Կ րե դի տը» ա ռա վել բա րե լավ ված ծա ռա յութ յուն ներ սկսեց տրա մադ րել իր ան-
դամ-փա յա տե րե րին՝ հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռե լով ստա նալ և  կա տա րել վար կե րի մա րում ներ « Մո բի Դ րամ»-ի գրա սեն յա կում:

2014թ-ի մար տին « Ֆարմ Կ րե դի տը» շարունակեց համագործակցությունը « Գեր մա նա հայ կա կան  հիմ նադ րամ»-ի հետ և  դար ձավ գեր մա նա կան 
«KFW զար գաց ման բանկ»-ի ագ րո վար կա վոր ման ծրագ րի մաս նա կից՝ այդ պի սով ընդ լայ նե լով ագ րո վար կա վոր ման բնա գա վա ռում իր տրա մադ րած 
ծա ռա յութ յուն նե րը: Իսկ ա հա սեպ տեմ բե րի 3-ին « Կա նանց ձեռ նե րե ցութ յան ո լոր տի ա ջակց ման և  զար գաց ման» ծրագ րի շրջա նակ նե րում « Ֆարմ Կ րե-
դիտ Ար մե նիա» ՈւՎԿ ԱԿ-ի և «Ա սիա կան զար գաց ման բանկ»-ի միջև կնքվեց վար կա յին պայ մա նա գիր, ո րի շրջա նակ նե րում վար կեր են տրա մադըր-
վում ՀՀ-ում կա նանց ձեռ նե րե ցութ յան և  կա նանց միկ րո, փոքր և  մի ջին ձեռ նար կութ յուն նե րի զար գաց ման խթան ման նպա տա կով:

•   Հա մա գոր ծակ ցութ յուն « Մո բիԴ րամ» ՓԲԸ-ի հետ

•   Հա մա գոր ծակ ցութ յան պայ մա նա գիր « Գեր մա նա հայ կա կան  հիմ նադ րամ»-ի հետ 

•   Հա մա գոր ծակ ցութ յան մեկ նարկ « Հա րա վարևելյան Եվ րո պա յի եվ րո պա կան հիմնադրամ»-ի հետ (EFSE)

•       Հա մա գոր ծակ ցութ յան  պայմանագ րի կն քում «Ա սիա կան  զար գաց ման  բանկ»-ի  հետ

•   Փո խըմբռն ման  հու շագ րի կն քում « Մի ջազ գա յին  հա մա գոր ծակ ցութ յան  գեր մա նա կան 
խ նայբան կե րի  հիմ նադ րամ»-ի  հետ

•   Մաս նակ ցութ յուն  Ռու սաս տա նի վար կա յին միութ յուն նե րի լի գա յի հա մա ժո ղո վին  Սո չիում

Մեր կոոպերատիվի պատմությունը
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2014թ.-ին ևս երեք կար ևոր հա մա գոր ծակ ցութ յուն նե րի հաս տա տու մը էա կա նո րեն մե ծաց րեց « Ֆարմ Կ րե դիտ»-ի ան դամ-փա յա տե րե րի վար կա-
վոր ման հնա րա վո րութ յուն նե րը:

« Մո բիԴ րամ» ՓԲԸ-ի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան շնոր հիվ « Ֆարմ Կ րե դի տը» ա ռա վել բա րե լավ ված ծա ռա յութ յուն ներ սկսեց տրա մադ րել իր ան-
դամ-փա յա տե րե րին՝ հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռե լով ստա նալ և  կա տա րել վար կե րի մա րում ներ « Մո բի Դ րամ»-ի գրա սեն յա կում:

2014թ-ի մար տին « Ֆարմ Կ րե դի տը» շարունակեց համագործակցությունը « Գեր մա նա հայ կա կան  հիմ նադ րամ»-ի հետ և  դար ձավ գեր մա նա կան 
«KFW զար գաց ման բանկ»-ի ագ րո վար կա վոր ման ծրագ րի մաս նա կից՝ այդ պի սով ընդ լայ նե լով ագ րո վար կա վոր ման բնա գա վա ռում իր տրա մադ րած 
ծա ռա յութ յուն նե րը: Իսկ ա հա սեպ տեմ բե րի 3-ին « Կա նանց ձեռ նե րե ցութ յան ո լոր տի ա ջակց ման և  զար գաց ման» ծրագ րի շրջա նակ նե րում « Ֆարմ Կ րե-
դիտ Ար մե նիա» ՈւՎԿ ԱԿ-ի և «Ա սիա կան զար գաց ման բանկ»-ի միջև կնքվեց վար կա յին պայ մա նա գիր, ո րի շրջա նակ նե րում վար կեր են տրա մադըր-
վում ՀՀ-ում կա նանց ձեռ նե րե ցութ յան և  կա նանց միկ րո, փոքր և  մի ջին ձեռ նար կութ յուն նե րի զար գաց ման խթան ման նպա տա կով:

•   Հա մա գոր ծակ ցութ յուն « Մո բիԴ րամ» ՓԲԸ-ի հետ

•   Հա մա գոր ծակ ցութ յան պայ մա նա գիր « Գեր մա նա հայ կա կան  հիմ նադ րամ»-ի հետ 

•   Հա մա գոր ծակ ցութ յան մեկ նարկ « Հա րա վարևելյան Եվ րո պա յի եվ րո պա կան հիմնադրամ»-ի հետ (EFSE)

•       Հա մա գոր ծակ ցութ յան  պայմանագ րի կն քում «Ա սիա կան  զար գաց ման  բանկ»-ի  հետ

•   Փո խըմբռն ման  հու շագ րի կն քում « Մի ջազ գա յին  հա մա գոր ծակ ցութ յան  գեր մա նա կան 
խ նայբան կե րի  հիմ նադ րամ»-ի  հետ

•   Մաս նակ ցութ յուն  Ռու սաս տա նի վար կա յին միութ յուն նե րի լի գա յի հա մա ժո ղո վին  Սո չիում

Մեր կոոպերատիվի պատմությունը
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•   Մաս նակ ցութ յուն  Գեր մա նիա յի  Մոն տա բուր քա ղա քում « Գեր մա նա կան  Կոո պե րա տիվ նե րի 
Ա կա դե միա»-ի (ԳԿԱ) կող մից հա տուկ « Ֆարմ Կ րե դիտ Ար մե նիա»-ի թի մի հա մար կազ մա կերպ-
ված դա սըն թաց նե րին:  Հա մա գոր ծակ ցութ յան հու շագ րի կնքում կազ մա կեր պութ յուն նե րի միջև

•   Հոկ տեմ բեր ամ սին « Խե լա միտ վար կա վո րում» ար շա վի երկ րորդ փու լի անց կա ցում

•   Մաս նակ ցութ յուն « Միկ րո ֆի նան սա վոր ման կենտ րոն»-ի 18-րդ  ա մե նամ յա կոն ֆե րան սին Պ րա հա յում

2015թ-ինՊրահայումանցկացվող«Միկրոֆինանսավորմանկենտրոն»-իամենամյակոնֆերանսին«ՖարմԿրեդիտ»-իգործադիրտնօրենԱր-
մենԳաբրիելյաննընտրվեցՄՖԿխորհրդիանդամ:

Դեռ2014թ.-իցիվեր«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»վարկայինկոոպերատիվը«Միկրոֆինանսավորմանկենտրոն»-իհովանուներքոիրականաց-
նումէ«Խելամիտվարկավորում»կրթականարշավըներկաևպոտենցիալհաճախորդներիհամար:«Խելամիտվարկավորում»արշավըներա-
ռումէմիշարքհարցեր,որոնցպատասխանըյուրաքանչյուրհաճախորդպետքէիմանանախքանվարկվերցնելը:

Արշավնիրականացվումէարդեներրորդտարինանընդմեջ:Հոկտեմբերի1-ից31-ըհաճախորդներիհամարկազմակերպվումենինտերակ-
տիվսեմինար-քննարկումներկազմակերպությանմարզայինմասնաճյուղերումևգյուղականհամայնքներումևտրամադրվումենհամապա-
տասխանտեղեկատվականնյութեր:

Մեր կոոպերատիվի պատմությունը
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•   Մաս նակ ցութ յուն  Գեր մա նիա յի  Մոն տա բուր քա ղա քում « Գեր մա նա կան  Կոո պե րա տիվ նե րի 
Ա կա դե միա»-ի (ԳԿԱ) կող մից հա տուկ « Ֆարմ Կ րե դիտ Ար մե նիա»-ի թի մի հա մար կազ մա կերպ-
ված դա սըն թաց նե րին:  Հա մա գոր ծակ ցութ յան հու շագ րի կնքում կազ մա կեր պութ յուն նե րի միջև

•   Հոկ տեմ բեր ամ սին « Խե լա միտ վար կա վո րում» ար շա վի երկ րորդ փու լի անց կա ցում

•   Մաս նակ ցութ յուն « Միկ րո ֆի նան սա վոր ման կենտ րոն»-ի 18-րդ  ա մե նամ յա կոն ֆե րան սին Պ րա հա յում

2015թ-ինՊրահայումանցկացվող«Միկրոֆինանսավորմանկենտրոն»-իամենամյակոնֆերանսին«ՖարմԿրեդիտ»-իգործադիրտնօրենԱր-
մենԳաբրիելյաննընտրվեցՄՖԿխորհրդիանդամ:

Դեռ2014թ.-իցիվեր«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»վարկայինկոոպերատիվը«Միկրոֆինանսավորմանկենտրոն»-իհովանուներքոիրականաց-
նումէ«Խելամիտվարկավորում»կրթականարշավըներկաևպոտենցիալհաճախորդներիհամար:«Խելամիտվարկավորում»արշավըներա-
ռումէմիշարքհարցեր,որոնցպատասխանըյուրաքանչյուրհաճախորդպետքէիմանանախքանվարկվերցնելը:

Արշավնիրականացվումէարդեներրորդտարինանընդմեջ:Հոկտեմբերի1-ից31-ըհաճախորդներիհամարկազմակերպվումենինտերակ-
տիվսեմինար-քննարկումներկազմակերպությանմարզայինմասնաճյուղերումևգյուղականհամայնքներումևտրամադրվումենհամապա-
տասխանտեղեկատվականնյութեր:

Մեր կոոպերատիվի պատմությունը
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•   Փետր վա րի 4-ին ԱՄՆ ար տա կարգ և  լիա զոր դես պան  Ռի չարդ Մ.  Միլ սի այ ցը « Ֆարմ Կ րե դիտ Ար մե-
նիա»-ի գրա սեն յակ

•   Սեպ տեմ բե րի 29-ին «ՀՀ գ յու ղատն տե սութ յա ն ո լոր տի ա ջակց մա ն երկ րորդ  փուլ» ծրագ րի շր ջա նակ-
նե րու մ այ ծի  կա թի և  պան րի ար տադ րութ յա ն ար ժեշղ թա յի  ֆի նան սա վոր ման  մա սին  հա մա գոր ծակ-
ցութ յան  հա մա ձայ նագ րի ս տո րագ րում « Գոլ դեն  Գոութ» ՓԲԸ-ի  հետ

•   Նո յեմ բե րին գործ նա կան այ ցե լութ յուն Ալ բա նիա յի « Ֆեդ Ին վեստ» (FedInvest) գյու ղատն տե սա կան ֆի-
նան սա կան կոո պե րա տիվ և « Նոա» (Noah) վար կա յին կազ մա կեր պութ յուն

2016թ-ի սեպ տեմ բե րին « Ֆարմ Կ րե դի տը» ապ րան քա յին ար ժեշղ թա յի ֆի նան սա վոր ման նպա տա կով գոր ծար կեց «Ա ռատ կաթ» նոր վար կա տե սա կը, ո րը նա խա տես-
ված է « Գոլ դեն  Գոութ» ըն կե րութ յա նը և  վեր ջի նիս մա տա կա րար հան դի սա ցող ֆեր մեր նե րին հա տուկ պայ ման նե րով վար կեր տրա մադ րե լու հա մար: «Ա ռատ կաթ» վար կա-
տե սա կի պայ ման նե րը մշակ վել են հաշ վի առ նե լով ա նաս նա պա հութ յան ո լոր տի և  կաթ ար տադ րող նե րի ե կա մուտ նե րի ստաց ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը։

Ն շա նա կա լից էր նաև հա ման ման գոր ծու նեութ յուն ծա վա լող ալ բա նա կան « Ֆեդ Ին վեստ» (FedInvest) գյու ղատն տե սա կան ֆի նան սա կան կոո պե րա տի վի հետ 
փոր ձի փո խա նակ ման նպա տա կով նո յեմ բեր ամ սին « Ֆարմ Կ րե դիտ»-ի աշ խա տան քա յին խմբի այ ցը մայ րա քա ղաք  Տի րա նա:  Կոո պե րա տիվ նե րի աշ խա տա կից-
նե րը հնա րա վո րութ յուն ու նե ցան քննար կե լու կոո պե րա տիվ ֆի նան սա կան կա ռույ ցի ա ռաջ խա ղաց ման սե փա կան փոր ձը՝ հա տուկ ու շադ րութ յուն հատ կաց նե լով  
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ ման մի ջո ցով բիզ նես գոր ծըն թաց նե րի ավ տո մա տաց ման և  մաս նաճ յու ղա յին ցան ցի արդ յու նա վետ զար գաց մա նը վե րա բե րող 
հար ցե րին:

2016թ. հոկ տեմ բե րի 13-ին  Կոո պե րա տիվ նե րի  մի ջազ գա յին  գա գաթ նա ժո ղո վի շրջանակներում  տե ղի ու նե ցավ «CIBP» մի ջազ գա յին կա ռույ ցի  գոր ծա դիր կո մի տեի նիս-
տը, ո րի պատ վա վոր հյու րը և  մաս նա կիցն էր « Ֆարմ Կ րե դիտ»-ի գլ խա վոր գոր ծա դիր տնօ րեն/նա խա գահ Ար մեն  Գաբ րիել յա նը:  Վեր ջինս նիս տի մաս նա կից նե րին ներ կա-
յաց րեց « Ֆարմ Կ րե դիտ Ար մե նիա»-ն՝ խո սե լով կոո պե րա տի վի հիմ նադր ման, զար գաց ման և  ա ռա ջի կա ծրագ րե րի մա սին:

Մեր կոոպերատիվի պատմությունը
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•   Փետր վա րի 4-ին ԱՄՆ ար տա կարգ և  լիա զոր դես պան  Ռի չարդ Մ.  Միլ սի այ ցը « Ֆարմ Կ րե դիտ Ար մե-
նիա»-ի գրա սեն յակ

•   Սեպ տեմ բե րի 29-ին «ՀՀ գ յու ղատն տե սութ յա ն ո լոր տի ա ջակց մա ն երկ րորդ  փուլ» ծրագ րի շր ջա նակ-
նե րու մ այ ծի  կա թի և  պան րի ար տադ րութ յա ն ար ժեշղ թա յի  ֆի նան սա վոր ման  մա սին  հա մա գոր ծակ-
ցութ յան  հա մա ձայ նագ րի ս տո րագ րում « Գոլ դեն  Գոութ» ՓԲԸ-ի  հետ

•   Նո յեմ բե րին գործ նա կան այ ցե լութ յուն Ալ բա նիա յի « Ֆեդ Ին վեստ» (FedInvest) գյու ղատն տե սա կան ֆի-
նան սա կան կոո պե րա տիվ և « Նոա» (Noah) վար կա յին կազ մա կեր պութ յուն

2016թ-ի սեպ տեմ բե րին « Ֆարմ Կ րե դի տը» ապ րան քա յին ար ժեշղ թա յի ֆի նան սա վոր ման նպա տա կով գոր ծար կեց «Ա ռատ կաթ» նոր վար կա տե սա կը, ո րը նա խա տես-
ված է « Գոլ դեն  Գոութ» ըն կե րութ յա նը և  վեր ջի նիս մա տա կա րար հան դի սա ցող ֆեր մեր նե րին հա տուկ պայ ման նե րով վար կեր տրա մադ րե լու հա մար: «Ա ռատ կաթ» վար կա-
տե սա կի պայ ման նե րը մշակ վել են հաշ վի առ նե լով ա նաս նա պա հութ յան ո լոր տի և  կաթ ար տադ րող նե րի ե կա մուտ նե րի ստաց ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը։

Ն շա նա կա լից էր նաև հա ման ման գոր ծու նեութ յուն ծա վա լող ալ բա նա կան « Ֆեդ Ին վեստ» (FedInvest) գյու ղատն տե սա կան ֆի նան սա կան կոո պե րա տի վի հետ 
փոր ձի փո խա նակ ման նպա տա կով նո յեմ բեր ամ սին « Ֆարմ Կ րե դիտ»-ի աշ խա տան քա յին խմբի այ ցը մայ րա քա ղաք  Տի րա նա:  Կոո պե րա տիվ նե րի աշ խա տա կից-
նե րը հնա րա վո րութ յուն ու նե ցան քննար կե լու կոո պե րա տիվ ֆի նան սա կան կա ռույ ցի ա ռաջ խա ղաց ման սե փա կան փոր ձը՝ հա տուկ ու շադ րութ յուն հատ կաց նե լով  
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ ման մի ջո ցով բիզ նես գոր ծըն թաց նե րի ավ տո մա տաց ման և  մաս նաճ յու ղա յին ցան ցի արդ յու նա վետ զար գաց մա նը վե րա բե րող 
հար ցե րին:

2016թ. հոկ տեմ բե րի 13-ին  Կոո պե րա տիվ նե րի  մի ջազ գա յին  գա գաթ նա ժո ղո վի շրջանակներում  տե ղի ու նե ցավ «CIBP» մի ջազ գա յին կա ռույ ցի  գոր ծա դիր կո մի տեի նիս-
տը, ո րի պատ վա վոր հյու րը և  մաս նա կիցն էր « Ֆարմ Կ րե դիտ»-ի գլ խա վոր գոր ծա դիր տնօ րեն/նա խա գահ Ար մեն  Գաբ րիել յա նը:  Վեր ջինս նիս տի մաս նա կից նե րին ներ կա-
յաց րեց « Ֆարմ Կ րե դիտ Ար մե նիա»-ն՝ խո սե լով կոո պե րա տի վի հիմ նադր ման, զար գաց ման և  ա ռա ջի կա ծրագ րե րի մա սին:

Մեր կոոպերատիվի պատմությունը
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•    Փետր վա րին «ԳՏՏԶ ԾԻԳ»-ի Գ յու ղա կան ֆի նան սա վոր ման կա ռույ ցի հետ հա մա գոր ծակ-
ցութ յան շրջա նակ նե րում այ գե գոր ծա կան վար կա յին պրո դուկ տի տրա մադ րում առ կա այ գի-
նե րի տեխ նո լո գիա կան ար դիա կա նաց ման և  նոր այ գի նե րի հիմն ման հա մար

•    Հու նի սի 14-ին  Փա րի զում տեխ նի կա կան ա ջակ ցութ յան հա մա ձայ նագ րի ստո րագ րում 
«Ֆ րան սիա յի խնա յո ղա կան բան կե րի ազ գա յին ֆե դե րա ցիա»-ի հետ

•   Հո բել յա նա կան 10-րդ՝ «Մ յաս նիկ յան» գրասենյակի բա ցում

Այստարվանշանակալիցձեռքբերումներիցմեկըհունիսի14-ինՓարիզում«Ֆրանսիականխնայողականբանկերիազգայինֆեդերացիա»-ի
(FederationNationaledesCaissesd’Epargne)հետտեխնիկականաջակցությանհամաձայնագրիստորագրումնէր:Այսպայմանագիրընպատակ
ունինպաստելու«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»-իաշխատակիցներիկրթամակարդակիևհմտություններիզարգացմանը,ինչպեսնաևեվրոպական
կոոպերատիվմշակույթիլավագույնփորձիկիրառմանը:

ԱրարողությաննիրենցհարգարժաններկայությամբպատվելէինՖրանսիայումՀայաստանիդեսպանՎիգենՉիտեչյանըևդեսպանորդԼևոն
Ամիրջանյանը:«FNCE»-ինախագահԺանԱրոնդելըհավաստիացրեց,որսասկիզբէհետագաերկկողմարդյունավետհամագործակցությանև
բարեկամության:

Այստարի«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»-ի10-ամյակինընդառաջբացվեցմերհոբելյանական10-րդգրասենյակըԱրմավիրիմարզիՄյասնիկյան
գյուղում:Սա«ՖարմԿրեդիտ»-իառաջինմասնաճյուղնէգյուղականհամայնքումևհնարավորությունէընձեռումմերմասնագետներինավելի
մոտգտնվելիրենցանդամ-փայատերերին:

Մեր կոոպերատիվի պատմությունը
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•    Փետր վա րին «ԳՏՏԶ ԾԻԳ»-ի Գ յու ղա կան ֆի նան սա վոր ման կա ռույ ցի հետ հա մա գոր ծակ-
ցութ յան շրջա նակ նե րում այ գե գոր ծա կան վար կա յին պրո դուկ տի տրա մադ րում առ կա այ գի-
նե րի տեխ նո լո գիա կան ար դիա կա նաց ման և  նոր այ գի նե րի հիմն ման հա մար

•    Հու նի սի 14-ին  Փա րի զում տեխ նի կա կան ա ջակ ցութ յան հա մա ձայ նագ րի ստո րագ րում 
«Ֆ րան սիա յի խնա յո ղա կան բան կե րի ազ գա յին ֆե դե րա ցիա»-ի հետ

•   Հո բել յա նա կան 10-րդ՝ «Մ յաս նիկ յան» գրասենյակի բա ցում

Այստարվանշանակալիցձեռքբերումներիցմեկըհունիսի14-ինՓարիզում«Ֆրանսիականխնայողականբանկերիազգայինֆեդերացիա»-ի
(FederationNationaledesCaissesd’Epargne)հետտեխնիկականաջակցությանհամաձայնագրիստորագրումնէր:Այսպայմանագիրընպատակ
ունինպաստելու«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»-իաշխատակիցներիկրթամակարդակիևհմտություններիզարգացմանը,ինչպեսնաևեվրոպական
կոոպերատիվմշակույթիլավագույնփորձիկիրառմանը:

ԱրարողությաննիրենցհարգարժաններկայությամբպատվելէինՖրանսիայումՀայաստանիդեսպանՎիգենՉիտեչյանըևդեսպանորդԼևոն
Ամիրջանյանը:«FNCE»-ինախագահԺանԱրոնդելըհավաստիացրեց,որսասկիզբէհետագաերկկողմարդյունավետհամագործակցությանև
բարեկամության:

Այստարի«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»-ի10-ամյակինընդառաջբացվեցմերհոբելյանական10-րդգրասենյակըԱրմավիրիմարզիՄյասնիկյան
գյուղում:Սա«ՖարմԿրեդիտ»-իառաջինմասնաճյուղնէգյուղականհամայնքումևհնարավորությունէընձեռումմերմասնագետներինավելի
մոտգտնվելիրենցանդամ-փայատերերին:

Մեր կոոպերատիվի պատմությունը
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Մեր մասնաճյուղերը

▲  Գլխամաս  2007
▲  Արմավիր   2011
▲  Մասիս   2012
▲  Վայոց ձոր  2013
▲  Էջմիածին  2013
▲  Կոտայք   2013
▲  Արտաշատ  2014
▲  Սիսիան   2015
▲  Աշտարակ  2017
▲  Մյասնիկյան  2017

10 ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ
10 ՏԱՐՈւՄ
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Մեր մասնաճյուղերը

▲  Գլխամաս  2007
▲  Արմավիր   2011
▲  Մասիս   2013
▲  Վայոց ձոր  2013
▲  Էջմիածին  2013
▲  Կոտայք   2014
▲  Արտաշատ  2014
▲  Սիսիան   2015
▲  Աշտարակ  2017
▲  Մյասնիկյան  2017

10 ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ
10 ՏԱՐՈւՄ
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Մեր մասնաճյուղերը

Բացվել է
2011 թ

փետրվարին 

Արմավիր

1600
Անդամ-

փայատեր

Սպասարկվող ոլորտներից 
ավելի շատ գերակշռում են 
անասնապահությունը և
այգեգործությունը

2007
2017

 Հա վա տա րիմ մնա լով իր ա ռա քե լութ յա նը, այն է՝ մոտ գտնվել գյու ղա կան հա մայնք նե րին և  այն տեղ 
բնակ վող իր ան դամ-փա յա տե րե րին՝ « Ֆարմ Կ րե դիտ Ար մե նիա» ՈՒՎԿ ԱԿ-ն  իր հիմ նադ րու մից ի վեր 
ի րա կա նաց րել է մաս նաճ յու ղե րի ընդ լայն ման հստակ մար տա վա րութ յուն: Տա րեց տա րի նոր մաս նաճ-
յու ղեր բա ցելով հան րա պե տութ յան մար զե րում՝ այ սօր ար դեն, իր տաս նամ յա տա րե դար ձին ըն դա ռաջ, 
«Ֆարմ Կրեդիտը» հասե լ է 10-ը տա րում 10-ը գրասենյակ խորհր դան շա կան արդ յուն քին: 

 Շա րու նա կա կան այս մար տա վա րութ յան շնոր հիվ « Ֆարմ Կ րե դիտ»-ի վար կա յին և  լի զին գա յին ծա-
ռա յութ յուն ներն ա վե լի հա սա նե լի են հա ճա խորդ նե րին:

 Նոր մաս նաճ յու ղե րի բա ցու մը նպաս տում է կազ մա կեր պութ յան հե տա գա զար գաց մա նը և  նոր հա-
ճա խորդ նե րի ներգ րավ մա նը, ինչպես նաև  խթանում է գյուղատնտեսության աճը:

Բացվել է
2012 թ

դեկտեմբերին 

Մասիս

620
Անդամ-

փայատեր

Սպասարկվող ոլորտներից 
ավելի շատ գերակշռում են 
ձկնաբուծական և ջերմոցային 
տնտեսության 
բնագավառները 

2007
2017
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Մեր մասնաճյուղերը

2007
2017

Բացվել է
2013 թ

նոյեմբերին 

Կոտայք

620
Անդամ-

փայատեր

Սպասարկվող ոլորտներից 
ավելի շատ գերակշռում են  
մանր և խոշոր եղջերավոր 
անասնապահությունը, 
այգեգործությունը

Բացվել է
2013 թ

հունվարին

Էջմիածին

1300
Անդամ-

փայատեր

Սպասարկվող ոլորտներից 
ավելի շատ գերակշռում են 
ջերմոցային տնտեսությունները 
և բաց գրունտային 
մշակություն իրականացնող 
տնտեսությունները

2007
2017

Բացվել է
2014 թ

ապրիլին

Արտաշատ

1050
Անդամ-

փայատեր

Սպասարկվող ոլորտներից ավելի
շատ գերակշռում են այգեգործությունը, 
անասնապահությունը, ջերմոցային 
տնտեսությունները, 
դաշտավարությունը, սառնարանային 
տնտեսությունները

2007
2017

Բացվել է
2013 թ

հունվարին

Վայոց ձոր

600
Անդամ-

փայատեր

Սպասարկվող ոլորտներից 
ավելի շատ գերակշռում են 
անասնապահությունը, 
պտղաբուծությունը և 
այգոգործությունը

2007
2017
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Մեր մասնաճյուղերը

2007
2017

Բացվել է
2013 թ

նոյեմբերին 

Կոտայք

620
Անդամ-

փայատեր

Սպասարկվող ոլորտներից 
ավելի շատ գերակշռում են  
մանր և խոշոր եղջերավոր 
անասնապահությունը, 
այգեգործությունը

Բացվել է
2013 թ

հունվարին

Էջմիածին

1300
Անդամ-

փայատեր

Սպասարկվող ոլորտներից 
ավելի շատ գերակշռում են 
ջերմոցային տնտեսությունները 
և բաց գրունտային 
մշակություն իրականացնող 
տնտեսությունները

2007
2017

Բացվել է
2014 թ

ապրիլին

Արտաշատ

1050
Անդամ-

փայատեր

Սպասարկվող ոլորտներից ավելի
շատ գերակշռում են այգեգործությունը, 
անասնապահությունը, ջերմոցային 
տնտեսությունները, 
դաշտավարությունը, սառնարանային 
տնտեսությունները

2007
2017

Բացվել է
2013 թ

հունվարին

Վայոց ձոր

600
Անդամ-

փայատեր

Սպասարկվող ոլորտներից 
ավելի շատ գերակշռում են 
անասնապահությունը, 
պտղաբուծությունը և 
այգոգործությունը

2007
2017
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Մեր մասնաճյուղերը

Բացվել է
2015 թ
մարտին

Սիսիան

500
Անդամ-

փայատեր

Սպասարկվող ոլորտներից 
ավելի շատ գերակշռում են 
անասնապահությունը և
դաշտավարությունը

2007
2017

Բացվել է
2017 թ

ապրիլին

Աշտարակ

90
Անդամ-

փայատեր

Սպասարկվող ոլորտներից 
ավելի շատ գերակշռում են 
անասնապահությունը և
դաշտավարությունը

2007
2017

Բացվել է
2017 թ

հուլիսին

Մյասնիկյան

400
Անդամ-

փայատեր

Սպասարկվող ոլորտներից 
ավելի շատ գերակշռում է 
անասնապահությունը

2007
2017

   Ար մա վիր  մաս նաճ յուղ - «ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ  ՈՐԱԿ ԱՊԱՀՈՎԱԾ 
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼ»
   Ար տա շատ  մաս նաճ յուղ - «ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԱՃ       

ԱՊԱՀՈՎԱԾ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼ»
   Ար տակ  Բա դալ յան - «ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՔԱՆԱԿԻ ՎԱՐԿԵՐ 

ՏՐԱՄԱԴՐԱԾ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏ»
   Ար տակ  Բա դալ յան - «ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԾԱՎԱԼԻ ՎԱՐԿԵՐ»
   Հայկ  Համ բար ձում յան - «ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՎԱՐԿԵՐԻ 

ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՈՐԱԿ»

2015թ.-ի մրցա նա կա բաշ խութ յան մրցա նա կա կիր ներն են.

Իրմասնաճյուղերիանձնակազմիաշխատանքըխրախուսելու
ևգնահատելունպատակով«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»-նիրա-
կանացնում էամենամյա մրցանակաբաշխություն 5 անվանա-
կարգերում,որոնցից2-ըմասնաճյուղայինմակարդակովեն,3-ը՝
անհատական:
Մրցանակաբաշխության արդյունքների ամփոփման համար

հիմքենընդունվումայնչափանիշները,որոնքառավելագույնս
ընդգծումենկատարվածաշխատանքիորակնուարդյունավե-
տությունը:



|  ՖԱՐՄ ԿՐԵԴԻՏ ԱՐՄԵՆԻԱ ՈՒՎԿ ԱԿ34

Ֆինանսական ցուցանիշներ, գրաֆիկներ



|  ՖԱՐՄ ԿՐԵԴԻՏ ԱՐՄԵՆԻԱ ՈՒՎԿ ԱԿ34

Ֆինանսական ցուցանիշներ, գրաֆիկներ

ՖԱՐՄ ԿՐԵԴԻՏ ԱՐՄԵՆԻԱ ՈՒՎԿ ԱԿ  | 35

Ֆինանսական ցուցանիշներ

2007-2017
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Իր ստեղծման հիմքում կազմակերպությունը նպատակ է ունե-
ցելզարգացնելգյուղատնտեսականարտադրությունըևբարելավել
կյանքիորակըգյուղականշրջաններումկայունկոոպերատիվկա-
ռույցիմիջոցով:Իսկզբանեորոշվածէր,որգործունեությանհիմնա-
կանուղղությունըլինելուէգյուղատնտեսությանվարկավորումըև
այդոլորտումկոոպերատիվսկզբունքներիվրահիմնվածմատչելի
ֆինանսականծառայություններիմատուցումը:

Կազմակերպությունը իրականացնում է գյուղատնտեսությամբ
զբաղվող և գյուղատնտեսական մթերքի վերամշակում իրակա-
նացնող, ինչպես նաև այլ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ
զբաղվողիրավաբանականև ֆիզիկականանձանցվարկավորում
և գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգ: Կազմակերպության
վարկայինպորտֆելումկարելիէառանձնացնել5հիմնականպրո-
դուկտներ՝ գյուղատնտեսական վարկեր, ագրոբիզնեսի վարկեր,
ՓՄՁվարկեր,լիզինգևբնակարանիվերանորոգմանվարկեր:

Գյուղատնտեսականվարկերտրամադրվումենմարզերումգյու-
ղատնտեսությամբ (անասնաբուծություն, ձկնաբուծություն, խա-

ղողագործություն, այգեգործություն, այլ գյուղատնտեսական գոր-
ծունեություն) զբաղվողֆիզիկականև իրավաբանականանձանց:
Վարկայինպորտֆելիգերակշիռմասըկազմումենգյուղատնտեսա-
կան վարկերը: Քանակային առումով այս ցուցանիշը կազմում է
պորտֆելիերեքչորրորդիցավելին:

Ագրոբիզնեսիվարկերտրամադրվումենմարզերումգյուղատն-
տեսական մթերքի վերամշակմամբ և իրացմամբ (կաթի արտադ-
րությունև վերամշակում,գինեգործություն, չորմրգերիև բանջա-
րեղենի  արտադրություն, թունաքիմիկատների և բուժանյութերի
վաճառք,ագրոբիզնեսիայլգործունեություն)զբաղվողֆիզիկական
ևիրավաբանականանձանց,ովքերունենփորձայդոլորտում:

ՓՄՁ վարկերտրամադրվում են մարզերում մանրածախև մե-
ծածախառևտրով,արտադրությամբ, ծառայություններիմատուց-
մամբ,ինչպեսնաևայլգործունեությամբզբաղվողֆիզիկականև
իրավաբանականանձանց,ովքերունենփորձայդոլորտում:ՓՄՁ
վարկերըկազմումենվարկայինպորտֆելիավելիքանմեկքառոր-
դը:

 Վար կա յին պորտ ֆել և  ֆի նան սա կան արդ յունք ներ

Լիզինգի ծառայությունից կարող են օգտվել գյուղատնտեսութ-
յան,ագրոբիզնեսիևայլոլորտների ֆիզիկականևիրավաբանա-
կանանձինք: Կոոպերատիվըտասըտարիների ընթացքումտրա-

մադրել է ավելի քան 130 միավոր գյուղատնտեսականտեխնիկա
(տարբեր ձիաուժի տրակտորներ և գյուղատնտեսական գործիք-
ներ):
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Վարկայինպորտֆելիմիջինժամկետայնությունըկազմումէ20
ամիս,միջինվարկիմեծությունը2.1մլնՀՀդրամ(4,400ԱՄՆդոլար1),
իսկմիջինկշռվածեկամտաբերությունըկազմումէ13.7%:Կազմա-
կերպությաններգրավածպարտավորություններըկազմումեն9.18
մլրդՀՀդրամ (19.2 միլիոնԱՄՆդոլար1)՝ կազմելովպասիվների86
%-ը:

«ՖարմԿրեդիտ»-ը Ֆինանսներինախարարության«Գյուղական
ֆինանսավորման կառույց» ԾԿԳ-ի միջոցով մասնակցում է «Հա-
զարամյակիմարտահրավերներհիմնադրամի» Ջրիցդեպիշուկա
վարկային կոմպոնենտի և «Գյուղատնեսության Զարգացման Մի-
ջազգայինՀիմնադրամ»-ի(IFAD)-իվարկայինծրագրերին,իսկԳեր-
մանահայկական հիմնադրամի միջոցով՝ Համաշխարհային բանկի

ՓՄՁֆինանսականհասանելիությանվարկայինծրագրին,գերմա-
նականKfWզարգացմանբանկիագրովարկավորման,ինչպեսնաև
ԱսիականԶարգացմանԲանկիկանանցձեռներեցությանվարկա-
յին ծրագրերին: 2016 թվականից իրականացվում է վարկավորում
Գյուղական ֆինանսավորման կառույց ԾԿԳ-ի Գյուղական կարո-
ղությունների ստեղծման ծրագրի շրջանակներում՝ տրամադրելով
երկարաժամկետև մատչելի վարկերայգիների ստեղծմանևար-
դիականացմանհամար:

Կազմակերպության կապիտալը 2017 թվականի հուլիսի 31-ի
դրությամբկազմումէմոտ1.4մլրդՀՀդրամ(2.9միլիոնԱՄՆդոլար1),
որից842.6մլնՀՀդրամը(1.75միլիոնԱՄՆդոլար1)բաժինէընկնում
կանոնադրականկապիտալին,իսկ554.7մլնՀՀդրամը(1.16միլիոն
ԱՄՆդոլար1)`չբաշխվածշահույթին:

Բնակարանի/բնակելիտանվերանորոգմանվարկերստանալու
համարկարողենդիմելկոոպերատիվիանդամ-փայատերֆիզիկա-
կանանձինք,որոնքբնակվումենՀՀգյուղականվայրերումևունեն
կայունաշխատավարձկամայլաղբյուրներից(գյուղատնտեսությու-
նից,ձեռնարկատիրականգործունեությունից,բիզնեսումմասնակ-
ցությունից,վարձակալությունիցևայլն)կանոնավորեկամուտներ։

«ՖարմԿրեդիտ»-ըտարիներիընթացքումգրանցել էդինամիկ
աճբոլորցուցանիշներիգծով:Սակայնաճիտեմպըհամընկնումէ

երկրումտնտեսականաճիտեմպին՝տնտեսականստագնացիայի
դեպքումցուցաբերելովավելիպահպանողականվարքագիծ:Կազ-
մակերպությանակտիվները2017թվականիհուլիսի31-իդրությամբ
կազմումեն10.7մլրդՀՀդրամ(22.4միլիոնԱՄՆդոլար1):Ակտիվների
92%-ըվարկայինպորտֆելնէ,6%-ը`դրամականմիջոցներըևբան-
կայինավանդները:

Նախորդ տասը տարիների ընթացքում տրամադրվել է շուրջ
13,400վարկմոտ30մլրդՀՀդրամիչափով(62.8միլիոնԱՄՆդոլար1):

2007-2017
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Վարկայինպորտֆելիդինամիկաճիշնորհիվպորտֆելը2017թվականիհուլիսի31-իդրությամբկազ-
մումէ9.3մլրդՀՀդրամ(19.5միլիոնԱՄՆդոլար1)՝կազմելովակտիվների92%-ը:
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Վարկայինպորտֆելիմիջինժամկետայնությունըկազմումէ20
ամիս,միջինվարկիմեծությունը2.1մլնՀՀդրամ(4,400ԱՄՆդոլար1),
իսկմիջինկշռվածեկամտաբերությունըկազմումէ13.7%:Կազմա-
կերպությաններգրավածպարտավորություններըկազմումեն9.18
մլրդՀՀդրամ (19.2 միլիոնԱՄՆդոլար1)՝ կազմելովպասիվների86
%-ը:

«ՖարմԿրեդիտ»-ը Ֆինանսներինախարարության«Գյուղական
ֆինանսավորման կառույց» ԾԿԳ-ի միջոցով մասնակցում է «Հա-
զարամյակիմարտահրավերներհիմնադրամի» Ջրիցդեպիշուկա
վարկային կոմպոնենտի և «Գյուղատնեսության Զարգացման Մի-
ջազգայինՀիմնադրամ»-ի(IFAD)-իվարկայինծրագրերին,իսկԳեր-
մանահայկական հիմնադրամի միջոցով՝ Համաշխարհային բանկի

ՓՄՁֆինանսականհասանելիությանվարկայինծրագրին,գերմա-
նականKfWզարգացմանբանկիագրովարկավորման,ինչպեսնաև
ԱսիականԶարգացմանԲանկիկանանցձեռներեցությանվարկա-
յին ծրագրերին: 2016 թվականից իրականացվում է վարկավորում
Գյուղական ֆինանսավորման կառույց ԾԿԳ-ի Գյուղական կարո-
ղությունների ստեղծման ծրագրի շրջանակներում՝ տրամադրելով
երկարաժամկետև մատչելի վարկերայգիների ստեղծմանևար-
դիականացմանհամար:

Կազմակերպության կապիտալը 2017 թվականի հուլիսի 31-ի
դրությամբկազմումէմոտ1.4մլրդՀՀդրամ(2.9միլիոնԱՄՆդոլար1),
որից842.6մլնՀՀդրամը(1.75միլիոնԱՄՆդոլար1)բաժինէընկնում
կանոնադրականկապիտալին,իսկ554.7մլնՀՀդրամը(1.16միլիոն
ԱՄՆդոլար1)`չբաշխվածշահույթին:

Բնակարանի/բնակելիտանվերանորոգմանվարկերստանալու
համարկարողենդիմելկոոպերատիվիանդամ-փայատերֆիզիկա-
կանանձինք,որոնքբնակվումենՀՀգյուղականվայրերումևունեն
կայունաշխատավարձկամայլաղբյուրներից(գյուղատնտեսությու-
նից,ձեռնարկատիրականգործունեությունից,բիզնեսումմասնակ-
ցությունից,վարձակալությունիցևայլն)կանոնավորեկամուտներ։

«ՖարմԿրեդիտ»-ըտարիներիընթացքումգրանցել էդինամիկ
աճբոլորցուցանիշներիգծով:Սակայնաճիտեմպըհամընկնումէ

երկրումտնտեսականաճիտեմպին՝տնտեսականստագնացիայի
դեպքումցուցաբերելովավելիպահպանողականվարքագիծ:Կազ-
մակերպությանակտիվները2017թվականիհուլիսի31-իդրությամբ
կազմումեն10.7մլրդՀՀդրամ(22.4միլիոնԱՄՆդոլար1):Ակտիվների
92%-ըվարկայինպորտֆելնէ,6%-ը`դրամականմիջոցներըևբան-
կայինավանդները:

Նախորդ տասը տարիների ընթացքում տրամադրվել է շուրջ
13,400վարկմոտ30մլրդՀՀդրամիչափով(62.8միլիոնԱՄՆդոլար1):

2007-2017

ԿՈՒՏԱԿՎԱԾ
ՇԱՀՈՒՅԹ

ԿԱՆՈՆԱԴՐԱ-
ԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ
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6,000,000

8,000,000
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ԱԿՏԻՎՆԵՐ

(1000 ՀՀ դրամ)

2007 20112009 2013 20152008 20122010 2014 2016 2017

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2007 20112009 2013 20152008 20122010 2014 2016 2017

Վարկայինպորտֆելիդինամիկաճիշնորհիվպորտֆելը2017թվականիհուլիսի31-իդրությամբկազ-
մումէ9.3մլրդՀՀդրամ(19.5միլիոնԱՄՆդոլար1)՝կազմելովակտիվների92%-ը:
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Ֆինանսական ցուցանիշներ

478.36 դրամ = 1 դոլար  31.07.17

 Կոո պե րա տի վի ան դամ-փա յա տե րե րի քա նա կը 2017 թվա կա նի վեր ջին կազ մել է 6400 ան դամ: 

Վարկային ռիսկերի զսպման և կառավարման տեսանկյունից
լուրջուշադրությունէդարձվումվարկայինպորտֆելիկառուցվածքի
դիվերսիֆիկացմանը(ըստհաճախորդի,ըստճյուղի,ըստժամկետի),
իրականացվում են պարբերական մշտադիտարկումներ: Կարևոր-

վումէնաևմիջինվարկիցուցանիշը,ինչըկշռումէհամեմատաբար
խոշորևփոքրտնտեսություններիվարկավորմանհարաբերակցութ-
յունըպորտֆելում:

57
Անդամ-փայատեր

6400
Անդամ-փայատեր

2007թ 2017թ
2008թ 2009թ 2010թ 2011թ 2012թ 2013թ 2014թ 2015թ 2016թ

162 225
337

1222

2490

3486

4502

5471

5796
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Մեր անդամ-փայատերերը

 Հեն րիկ Եվ րե յա նը « Ֆարմ Կ րե դիտ»-ի այն բա զում ան դամ-փա-
յա տե րե րից է, ով քեր ի րենց գոր ծու նեութ յու նը սկսել և  զար գա ցել են 
« Ֆարմ Կ րե դիտ»-ի հետ:

 Հեն րիկ Եվ րե յա նը  Հա յաս տա նում ձկնա բու ծութ յամբ զբաղ վող 
խո շո րա գույն տնտես վա րող նե րից է: Ն րա ձկնալ ճե րի ընդ հա նուր 
ծա վա լը ներ կա յումս կազ մում է շուրջ 4 հեկ տար, որ տեղ ա ճեց վում 
է հիմ նա կա նում իշ խան ձկնա տե սա կը: Եվ րե յան նե րի տնտե սութ յու-
նը ըն տա նե կան և  սերն դե սե րունդ փո խանց վող աշ խա տան քի վառ 
օ րի նակ է: Այս տեղ աշ խա տում են ե րեք եղ բայր նե րը և  ի րենց հայ րը՝ 
 Դե րե նիկ Եվ րե յա նը, որն էլ հիմ նադ րել է տնտե սութ յու նը. տա րի ներ 
ա ռաջ՝ 1971թ.-ին,  հաս տատ վե լով  Հով տա շատ գյու ղում ( Մա սի սի տա-
րա ծաշր ջա նի ա մե նա մեծ գյուղն է, գյուղմ թեր քի շու կա յի ա ռա ջա-
տար նե րից)՝ նա սկսել է զբաղ վել հո ղա գոր ծութ յամբ, տար բեր մշա-
կա բույ սե րի և պտ ղա տու ծա ռե րի ա ճեց մամբ: Այ նու հետև, որ դի նե րին 
ներգ րա վե լով, 2007թ.-ին կա ռու ցել է ա ռա ջին ձկնա լի ճը, և  աս տի ճա-
նա բար Եվ րե յան ըն տա նի քը մե ծաց րել է և  ծաղ կեց րել բազ մաճ յուղ 
տնտե սութ յու նը. այ սօր ի րենց 12 հեկ տար հո ղա տա րած քով (մշա կում 
են ձմե րուկ, ծի րան, պղպեղ և  այլն) և 4 հեկ տար տա րա ծութ յամբ 
ձկնալ ճե րով նրանք հա մար վում են « Ֆարմ Կ րե դիտ Ար մե նիա»-ի խո-
շո րա գույն ան դամ-փա յա տե րե րից: «Ա մե նա ծանր տա րի նե րը ինձ 
հա մար պատանեկության տարիներն էին, երբ ես գե րա զան ցութ յամբ 
սո վո րում էի 8-րդ  դա սա րա նում, սա կայն ստիպ ված ե ղա ամ բող ջութ-
յամբ ժա մա նակս և  ու ժերս տրա մադ րել մեր նո րաս տեղծ տնտե սութ-

յա նը», - ա սում է  Դե րե նիկ Եվ րե յա նը:
 Հեն րիկ Եվ րե յա նը մեզ պատ մեց ծիա ծա նա փայլ իշ խա նի ա ճեց-

ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը. ար տա սահ մա նից ներկր վում է 
ձկնկի թը, ո րը հա տուկ պայ ման նե րում ապ րում է ա ռան ձին ձկնալը-
ճե րում, այ նու հետև մե ծա նա լով տե ղա փոխ վում է հիմ նա կան լճեր, 
որ տեղ օ րա կան 3 ան գամ կե րակր վում է հա տուկ կե րե րով 1 տա րի և 
2 ամ իս և ար դեն պատ րաստ է լի նում վա ճառ քի:  Հիմ նա կա նում վա-
ճառ քի հա մար պատ րաստ ձկնե րը կշռում են 1կգ, սա կայն ա ռան ձին 
դեպ քե րում ա ճեց վում են տար բեր քա շի ձկներ, ընդ հուպ մինչև 1.7կգ: 
Ձկ նալ ճե րը ողջ տար վա ըն թաց քում հա տուկ վե րահս կո ղութ յան տակ 
են աշ խա տա կից նե րի կող մից, ով քեր պար բե րա բար մաք րում են 
դրանք տիղ մից և  հետ ևում են ճիշտ ջեր մաս տի ճա նի պահ պան մա նը 
(14o-ը հա մար վում է ի դեա լա կան):

 Հեն րիկ Եվ րե յա նը  « Ֆարմ Կ րե դի տ»-ի ան դամ-փա յա տեր է դար ձել 
ձկնալ ճե րը կա ռու ցե լուց մոտ եր կու տա րի անց, երբ տնտե սութ յու նը 
զար գաց նե լու հա մար անհ րա ժեշտ ե ղավ ներգ րա վել նոր ֆի նան սա-
կան մի ջոց ներ: Եվ րե յան եղ բայր նե րը նշում են, որ շնոր հիվ « Ֆարմ 
Կ րե դի տ»-ի ի րենք կա րո ղա ցել են ա րագ քայ լե րով զար գաց նել տնտե-
սութ յու նը և  այն պես կազ մա կեր պել այն, որ հաս նեն հա ջո ղութ յան: Ի 
պա տաս խան  «Ֆարմ Կ րե դի տ»-ի ա ջակ ցութ յան՝ նրանք հպար տո րեն 
փաս տում են, որ այս տա րի նե րի ըն թաց քում մշտա պես ժա մա նա կին 
և  պար տա ճա նա չութ յամբ են կա տա րել մա րում նե րը, և  ցան կա ցած 
նոր գործ ձեռ նար կե լիս գի տեն, որ կա մի կա ռույց, ո րին ի րենք կա րող 
են կրկին ու կրկին ա պա վի նել «սե փա կան տան նման»:

Հենրիկ Եվրեյան
գ.Հովտաշատ

Ձկնաբուծություն
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Մեր անդամ-փայատերերը

 Հեն րիկ Եվ րե յա նը « Ֆարմ Կ րե դիտ»-ի այն բա զում ան դամ-փա-
յա տե րե րից է, ով քեր ի րենց գոր ծու նեութ յու նը սկսել և  զար գա ցել են 
« Ֆարմ Կ րե դիտ»-ի հետ:

 Հեն րիկ Եվ րե յա նը  Հա յաս տա նում ձկնա բու ծութ յամբ զբաղ վող 
խո շո րա գույն տնտես վա րող նե րից է: Ն րա ձկնալ ճե րի ընդ հա նուր 
ծա վա լը ներ կա յումս կազ մում է շուրջ 4 հեկ տար, որ տեղ ա ճեց վում 
է հիմ նա կա նում իշ խան ձկնա տե սա կը: Եվ րե յան նե րի տնտե սութ յու-
նը ըն տա նե կան և  սերն դե սե րունդ փո խանց վող աշ խա տան քի վառ 
օ րի նակ է: Այս տեղ աշ խա տում են ե րեք եղ բայր նե րը և  ի րենց հայ րը՝ 
 Դե րե նիկ Եվ րե յա նը, որն էլ հիմ նադ րել է տնտե սութ յու նը. տա րի ներ 
ա ռաջ՝ 1971թ.-ին,  հաս տատ վե լով  Հով տա շատ գյու ղում ( Մա սի սի տա-
րա ծաշր ջա նի ա մե նա մեծ գյուղն է, գյուղմ թեր քի շու կա յի ա ռա ջա-
տար նե րից)՝ նա սկսել է զբաղ վել հո ղա գոր ծութ յամբ, տար բեր մշա-
կա բույ սե րի և պտ ղա տու ծա ռե րի ա ճեց մամբ: Այ նու հետև, որ դի նե րին 
ներգ րա վե լով, 2007թ.-ին կա ռու ցել է ա ռա ջին ձկնա լի ճը, և  աս տի ճա-
նա բար Եվ րե յան ըն տա նի քը մե ծաց րել է և  ծաղ կեց րել բազ մաճ յուղ 
տնտե սութ յու նը. այ սօր ի րենց 12 հեկ տար հո ղա տա րած քով (մշա կում 
են ձմե րուկ, ծի րան, պղպեղ և  այլն) և 4 հեկ տար տա րա ծութ յամբ 
ձկնալ ճե րով նրանք հա մար վում են « Ֆարմ Կ րե դիտ Ար մե նիա»-ի խո-
շո րա գույն ան դամ-փա յա տե րե րից: «Ա մե նա ծանր տա րի նե րը ինձ 
հա մար պատանեկության տարիներն էին, երբ ես գե րա զան ցութ յամբ 
սո վո րում էի 8-րդ  դա սա րա նում, սա կայն ստիպ ված ե ղա ամ բող ջութ-
յամբ ժա մա նակս և  ու ժերս տրա մադ րել մեր նո րաս տեղծ տնտե սութ-

յա նը», - ա սում է  Դե րե նիկ Եվ րե յա նը:
 Հեն րիկ Եվ րե յա նը մեզ պատ մեց ծիա ծա նա փայլ իշ խա նի ա ճեց-

ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը. ար տա սահ մա նից ներկր վում է 
ձկնկի թը, ո րը հա տուկ պայ ման նե րում ապ րում է ա ռան ձին ձկնալը-
ճե րում, այ նու հետև մե ծա նա լով տե ղա փոխ վում է հիմ նա կան լճեր, 
որ տեղ օ րա կան 3 ան գամ կե րակր վում է հա տուկ կե րե րով 1 տա րի և 
2 ամ իս և ար դեն պատ րաստ է լի նում վա ճառ քի:  Հիմ նա կա նում վա-
ճառ քի հա մար պատ րաստ ձկնե րը կշռում են 1կգ, սա կայն ա ռան ձին 
դեպ քե րում ա ճեց վում են տար բեր քա շի ձկներ, ընդ հուպ մինչև 1.7կգ: 
Ձկ նալ ճե րը ողջ տար վա ըն թաց քում հա տուկ վե րահս կո ղութ յան տակ 
են աշ խա տա կից նե րի կող մից, ով քեր պար բե րա բար մաք րում են 
դրանք տիղ մից և  հետ ևում են ճիշտ ջեր մաս տի ճա նի պահ պան մա նը 
(14o-ը հա մար վում է ի դեա լա կան):

 Հեն րիկ Եվ րե յա նը  « Ֆարմ Կ րե դի տ»-ի ան դամ-փա յա տեր է դար ձել 
ձկնալ ճե րը կա ռու ցե լուց մոտ եր կու տա րի անց, երբ տնտե սութ յու նը 
զար գաց նե լու հա մար անհ րա ժեշտ ե ղավ ներգ րա վել նոր ֆի նան սա-
կան մի ջոց ներ: Եվ րե յան եղ բայր նե րը նշում են, որ շնոր հիվ « Ֆարմ 
Կ րե դի տ»-ի ի րենք կա րո ղա ցել են ա րագ քայ լե րով զար գաց նել տնտե-
սութ յու նը և  այն պես կազ մա կեր պել այն, որ հաս նեն հա ջո ղութ յան: Ի 
պա տաս խան  «Ֆարմ Կ րե դի տ»-ի ա ջակ ցութ յան՝ նրանք հպար տո րեն 
փաս տում են, որ այս տա րի նե րի ըն թաց քում մշտա պես ժա մա նա կին 
և  պար տա ճա նա չութ յամբ են կա տա րել մա րում նե րը, և  ցան կա ցած 
նոր գործ ձեռ նար կե լիս գի տեն, որ կա մի կա ռույց, ո րին ի րենք կա րող 
են կրկին ու կրկին ա պա վի նել «սե փա կան տան նման»:

Հենրիկ Եվրեյան
գ.Հովտաշատ

Ձկնաբուծություն
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Մեր անդամ-փայատերերը
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«Գոլդեն Գոութ» ՓԲԸ-ն Վայոց ձորի տարածաշրջանում
պանրագործությանխոշորագույնձեռնարկատերնէ:Կազմակերպութ-
յունը հիմնադրվել է 2000թ.-ին, «Ֆարմ Կրեդիտ»-ի անդամ-փայատեր
է2009թ.-ից:ՍկզբումայնտեղակայվածէրԳողթանիկգյուղում,ապա
ընդլայնվելով՝ արտադրամասը տեղափոխվել է Եղեգնաձոր քաղաք:
Պանրի արտադրությանը զուգահեռ ընկերությունը նաև զբաղվում է
խոշորևմանրեղջերավորանասնապահությամբ.ունիմոտ850գլուխ
մանր եղջերավոր, 13 գլուխխոշոր եղջերավորանասուն և 130 գլուխ
խոզ:

«ԳոլդենԳոութ»-իարտադրամասումօրական7տոննակաթէմթեր-
վում,որըհավաքվումէսեփականևհարակիցգյուղերիփոքրանաս-
նապահական տնտեսություններից: Կաթն անցնում է հատուկ մշակ-
մանգործընթացներ,պաստերիզացվումէ,ապանորանցնումարտադ-
րականփուլ:Միջինհաշվարկով7լկաթիցստացվումէ1կգպանիր,ինչն
իրհերթինպայմանավորվածէտարեշրջանովևկաթիյուղայնությամբ:
Արտադրական հաջորդ փուլը պանրի հասունացման փուլն է, որը
տևումէ 2ամսիցավել (կախվածպանրատեսակից):Եվահաարդեն
այսփուլիցհետոպանիրըփաթեթավորվումէևուղարկվումվաճառ-

քի:«ԳոլդենԳոութ»-իգործարանըքրտնաջանորենաշխատումէամեն
օր,կոորդինացնելովիրենցաշխատանքնայնպես,որանգամձմռանը,
երբկաթչիմթերվում,արտադրամասըշարունակումէակտիվաշխա-
տանքներըպահեստում՝պանրիփաթեթավորմամբ և վաճառքի իրա-
կանացմամբ:

«ԳոլդենԳոութ»-իարտադրանքի61%-նարտահանվումէ,իսկմնա-
ցած39%-ը՝սպառվումտեղականշուկայում:Արտադրանքիտեսակա-
նինբավականինբազմազանէ.ներառումէայնպիսիպանրատեսակ-
ներ,ինչպիսիքենԼոռի,Չանախ,Ձոր,Գլաձոր,Եղեգնաձոր,Ալպիական,
Տոմմիևայլն:

«ԳոլդենԳոութ»-իև«ՖարմԿրեդիտ»-ի8-ամյահամագործակցութ-
յուննայսօրերկուստեքհաջողություններիէհասցրել:«ԳոլդենԳոութ»
ՓԲԸ-ի շուրջ ձևավորվածարժեքային շղթայի մասնակիցներին, մաս-
նավորապես՝ կաթի մատակարարներին և «Գոլդեն Գոութ» ՓԲԸ-ին,
«Ֆարմ Կրեդիտ» վարկային կոոպերատիվը մշակել և տրամադրում
է հատուկ վարկատեսակ՝ «ԱռատԿաթ», որըտրամադրվում է ծրագ-
րիմասնակիցներինշրջանառուևհիմնականմիջոցներիձեռքբերման
համար:

Խաչիկ Մարտիրոսյան
Աննա Մարտիրոսյան (դուստրը)
«ԳոլդենԳոութ»ՓԲԸ,ք.Եղեգնաձոր

Պանրի արտադրություն

Մեր անդամ-փայատերերը
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«Գոլդեն Գոութ» ՓԲԸ-ն Վայոց ձորի տարածաշրջանում
պանրագործությանխոշորագույնձեռնարկատերնէ:Կազմակերպութ-
յունը հիմնադրվել է 2000թ.-ին, «Ֆարմ Կրեդիտ»-ի անդամ-փայատեր
է2009թ.-ից:ՍկզբումայնտեղակայվածէրԳողթանիկգյուղում,ապա
ընդլայնվելով՝ արտադրամասը տեղափոխվել է Եղեգնաձոր քաղաք:
Պանրի արտադրությանը զուգահեռ ընկերությունը նաև զբաղվում է
խոշորևմանրեղջերավորանասնապահությամբ.ունիմոտ850գլուխ
մանր եղջերավոր, 13 գլուխխոշոր եղջերավորանասուն և 130 գլուխ
խոզ:

«ԳոլդենԳոութ»-իարտադրամասումօրական7տոննակաթէմթեր-
վում,որըհավաքվումէսեփականևհարակիցգյուղերիփոքրանաս-
նապահական տնտեսություններից: Կաթն անցնում է հատուկ մշակ-
մանգործընթացներ,պաստերիզացվումէ,ապանորանցնումարտադ-
րականփուլ:Միջինհաշվարկով7լկաթիցստացվումէ1կգպանիր,ինչն
իրհերթինպայմանավորվածէտարեշրջանովևկաթիյուղայնությամբ:
Արտադրական հաջորդ փուլը պանրի հասունացման փուլն է, որը
տևումէ 2ամսիցավել (կախվածպանրատեսակից):Եվահաարդեն
այսփուլիցհետոպանիրըփաթեթավորվումէևուղարկվումվաճառ-

քի:«ԳոլդենԳոութ»-իգործարանըքրտնաջանորենաշխատումէամեն
օր,կոորդինացնելովիրենցաշխատանքնայնպես,որանգամձմռանը,
երբկաթչիմթերվում,արտադրամասըշարունակումէակտիվաշխա-
տանքներըպահեստում՝պանրիփաթեթավորմամբ և վաճառքի իրա-
կանացմամբ:

«ԳոլդենԳոութ»-իարտադրանքի61%-նարտահանվումէ,իսկմնա-
ցած39%-ը՝սպառվումտեղականշուկայում:Արտադրանքիտեսակա-
նինբավականինբազմազանէ.ներառումէայնպիսիպանրատեսակ-
ներ,ինչպիսիքենԼոռի,Չանախ,Ձոր,Գլաձոր,Եղեգնաձոր,Ալպիական,
Տոմմիևայլն:

«ԳոլդենԳոութ»-իև«ՖարմԿրեդիտ»-ի8-ամյահամագործակցութ-
յուննայսօրերկուստեքհաջողություններիէհասցրել:«ԳոլդենԳոութ»
ՓԲԸ-ի շուրջ ձևավորվածարժեքային շղթայի մասնակիցներին, մաս-
նավորապես՝ կաթի մատակարարներին և «Գոլդեն Գոութ» ՓԲԸ-ին,
«Ֆարմ Կրեդիտ» վարկային կոոպերատիվը մշակել և տրամադրում
է հատուկ վարկատեսակ՝ «ԱռատԿաթ», որըտրամադրվում է ծրագ-
րիմասնակիցներինշրջանառուևհիմնականմիջոցներիձեռքբերման
համար:

Խաչիկ Մարտիրոսյան
Աննա Մարտիրոսյան (դուստրը)
«ԳոլդենԳոութ»ՓԲԸ,ք.Եղեգնաձոր

Պանրի արտադրություն

Մեր անդամ-փայատերերը
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Մեր անդամ-փայատերերը
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ՌոլանդՍուսունյանը«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»-իառաջինանդամ-փա-
յատերերիցէ:Անդամագրվելէ2007թ.-իցևարդենվարկավորվել8անգամ:
Զբաղվում է այգեգործությամբ և բանջարաբոստանային մշակաբույսերի
մշակությամբ:«ՖարմԿրեդիտ»-իհետիրհամագործակցությանսկիզբըվեր-
հիշելիսՌոլանդըպատմումէ.

«Հայրսդեռ«Ակբա»բանկիցճանաչումէր «ՖարմԿրեդիտի»ղեկավա-
րին,ուստիթիմիհանդեպվստահությունըկարելիէասելհորիցսժառանգա-
բարփոխանցվելէինձ:Հիշումեմառաջինվարկս,որիհամարդիմեցի,10մլն
դրամ էր կազմում: Այլ բանկերից մերժումներ էի ստացել, ուստի դիմեցի
«ՖարմԿրեդիտ»-ին.դժվարէր,քանիորչունեիսեփականգույք,որպեսզի
գրավդնեմևստանամանհրաժեշտգումարը:Ստիպվածեղաքեռուսըն-
կերոջգույքըգրավադնել,ևդժվարությամբ,սակայնհաջողվեց«Ջրիցդեպի
շուկա»ծրագրիշրջանակներում«ՖարմԿրեդիտ»-իմիջոցովստանալանհ-
րաժեշտ10մլնդրամը:

Վարկըստանալուցհետոանմիջապեսգործիանցա.գնեցիգյուղտեխ-
նիկա,սկսեցիինտենսիվմշակելհողը,ավելացրինքմերայգիները:Իհարկե
դժվարէրայդժամանակ, քանիորմիայն 100.000դրամամսականտոկո-
սագումարէիվճարում,սակայնկարողացահաջողությանհասնելևերկու
տարումմարեցիվարկս…»

ՍկզբումՌոլանդՍուսունյանըհիմնականումզբաղվումէր լոլիկիմշա-
կությամբ, այնուհետև նորանոր պտղատու ծառեր տնկեց և ընդլայնեց
տնտեսությունը,ինչիարդյունքումկարողացավմիքանիտարումհանելքե-
ռուընկերոջգրավադրվածգույքը:Ռոլանդըհպարտությամբնշումէ.«Շու-
տովկարողացասեփականտունևնորհողերգնելևարդենմիայնիմսե-
փականգույքնէիգրավադնում»:

Այժմ Ռոլանդ Սուսունյանի տնտեսությունն ընդգրկում է շուրջ 7 հեկ-
տարհողատարածք,որտեղնազբաղվումէսալորի,դեղձի,խնձորի,կեռա-

սի,տանձի,ծիրանիևխաղողիմշակությամբ:Բերքիմեծմասնիրացվումէ
տեղումվերավաճառողանհատներիմիջոցով,մյուսմասըպահվումէհա-
տուկսառնարանայինխցիկներում՝ավելիուշթանկվաճառելունպատակով:
«ՖարմԿրեդիտ»-իցստացածվերջինվարկովնանաևվերանորոգելևընդ-
լայնելէիրսառնարանայինտնտեսությունըավելիմեծքանակությամբբերք
պահելու համար:Այգիների մշակությունըևս իրականացվում է սեփական
տրակտորներով,որոնքձեռքէբերել«ՖարմԿրեդիտ»-իֆինանսավորմամբ:
ԲացիայդՌոլանդՍուսունյանըզբաղվումէտնկիներիաճեցմամբևվաճառ-
քով.տարեկանպատվաստումէմոտ7000տնկանյութ,որիցվաճառվումէ
նվազագույնը5000հատը:

Բարեկամների գույքը գրավադնելուց հասնելով մինչև սեփական ան-
շարժ գույքի և գյուղտեխնիկայի ձեռքբերմանը, 1 սառնարանից հասնե-
լով8-ի,փոքրհողակտորիցաճելովմինչև7հեկտար՝ՌոլանդՍուսունյանը
«ՖարմԿրեդիտ»-իհետանցելէտասնամյաերկարուդժվարինճանապարհ,
սակայնայսօրարդենհանգիստխղճովևվստահնեցուկունենալովկարո-
ղանումէավելիմեծուլուրջքայլերկատարել:

«Սկզբումխնդիրսմիայնգրավներնէին.այժմարդենդախոչընդոտչէ
ինձհամար:Իմվարկայինգիծնավելիմեծֆինանսականմիջոցներիհնա-
րավորությունէտալիս,քանեսվերցնումեմ,սակայնառկաֆինանսատնտե-
սականանկայունությանպայմաններումչեմուզումմեծռիսկիդիմել:Նույն
խորհուրդը ստանում եմ նաև «ՖարմԿրեդիտ»-ի մերաշխատակիցներից,
որոնք իրապես մտածում են մեր մասին. «ՖարմԿրեդիտ»-ում ինձ լիովին
ընտանիքիանդամիպեսենվերաբերվում:Հիշումեմ՝2007-2008թթ.վարկերը
ստանումէինքհենցգլխամասից՝«ՖարմԿրեդիտ»-ի«առաջինդեմքերից».
սակայնամենակարևորնայնէ,որայսօրէլմերմասնաճյուղիաշխատակից-
ներըպահպանելուշարունակումեննույնարժեքներնուվերաբերմունքը,
ինչնիսկզբանեստանումէինքիրենցղեկավարներից»:

Ռոլանդ Սուսունյան
գ. Նարեկ

Այգեգործություն, բանջարաբոստանային մշակաբույսերի մշակություն

Մեր անդամ-փայատերերը
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ՌոլանդՍուսունյանը«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»-իառաջինանդամ-փա-
յատերերիցէ:Անդամագրվելէ2007թ.-իցևարդենվարկավորվել8անգամ:
Զբաղվում է այգեգործությամբ և բանջարաբոստանային մշակաբույսերի
մշակությամբ:«ՖարմԿրեդիտ»-իհետիրհամագործակցությանսկիզբըվեր-
հիշելիսՌոլանդըպատմումէ.

«Հայրսդեռ«Ակբա»բանկիցճանաչումէր «ՖարմԿրեդիտի»ղեկավա-
րին,ուստիթիմիհանդեպվստահությունըկարելիէասելհորիցսժառանգա-
բարփոխանցվելէինձ:Հիշումեմառաջինվարկս,որիհամարդիմեցի,10մլն
դրամ էր կազմում: Այլ բանկերից մերժումներ էի ստացել, ուստի դիմեցի
«ՖարմԿրեդիտ»-ին.դժվարէր,քանիորչունեիսեփականգույք,որպեսզի
գրավդնեմևստանամանհրաժեշտգումարը:Ստիպվածեղաքեռուսըն-
կերոջգույքըգրավադնել,ևդժվարությամբ,սակայնհաջողվեց«Ջրիցդեպի
շուկա»ծրագրիշրջանակներում«ՖարմԿրեդիտ»-իմիջոցովստանալանհ-
րաժեշտ10մլնդրամը:

Վարկըստանալուցհետոանմիջապեսգործիանցա.գնեցիգյուղտեխ-
նիկա,սկսեցիինտենսիվմշակելհողը,ավելացրինքմերայգիները:Իհարկե
դժվարէրայդժամանակ, քանիորմիայն 100.000դրամամսականտոկո-
սագումարէիվճարում,սակայնկարողացահաջողությանհասնելևերկու
տարումմարեցիվարկս…»

ՍկզբումՌոլանդՍուսունյանըհիմնականումզբաղվումէր լոլիկիմշա-
կությամբ, այնուհետև նորանոր պտղատու ծառեր տնկեց և ընդլայնեց
տնտեսությունը,ինչիարդյունքումկարողացավմիքանիտարումհանելքե-
ռուընկերոջգրավադրվածգույքը:Ռոլանդըհպարտությամբնշումէ.«Շու-
տովկարողացասեփականտունևնորհողերգնելևարդենմիայնիմսե-
փականգույքնէիգրավադնում»:

Այժմ Ռոլանդ Սուսունյանի տնտեսությունն ընդգրկում է շուրջ 7 հեկ-
տարհողատարածք,որտեղնազբաղվումէսալորի,դեղձի,խնձորի,կեռա-

սի,տանձի,ծիրանիևխաղողիմշակությամբ:Բերքիմեծմասնիրացվումէ
տեղումվերավաճառողանհատներիմիջոցով,մյուսմասըպահվումէհա-
տուկսառնարանայինխցիկներում՝ավելիուշթանկվաճառելունպատակով:
«ՖարմԿրեդիտ»-իցստացածվերջինվարկովնանաևվերանորոգելևընդ-
լայնելէիրսառնարանայինտնտեսությունըավելիմեծքանակությամբբերք
պահելու համար:Այգիների մշակությունըևս իրականացվում է սեփական
տրակտորներով,որոնքձեռքէբերել«ՖարմԿրեդիտ»-իֆինանսավորմամբ:
ԲացիայդՌոլանդՍուսունյանըզբաղվումէտնկիներիաճեցմամբևվաճառ-
քով.տարեկանպատվաստումէմոտ7000տնկանյութ,որիցվաճառվումէ
նվազագույնը5000հատը:

Բարեկամների գույքը գրավադնելուց հասնելով մինչև սեփական ան-
շարժ գույքի և գյուղտեխնիկայի ձեռքբերմանը, 1 սառնարանից հասնե-
լով8-ի,փոքրհողակտորիցաճելովմինչև7հեկտար՝ՌոլանդՍուսունյանը
«ՖարմԿրեդիտ»-իհետանցելէտասնամյաերկարուդժվարինճանապարհ,
սակայնայսօրարդենհանգիստխղճովևվստահնեցուկունենալովկարո-
ղանումէավելիմեծուլուրջքայլերկատարել:

«Սկզբումխնդիրսմիայնգրավներնէին.այժմարդենդախոչընդոտչէ
ինձհամար:Իմվարկայինգիծնավելիմեծֆինանսականմիջոցներիհնա-
րավորությունէտալիս,քանեսվերցնումեմ,սակայնառկաֆինանսատնտե-
սականանկայունությանպայմաններումչեմուզումմեծռիսկիդիմել:Նույն
խորհուրդը ստանում եմ նաև «ՖարմԿրեդիտ»-ի մերաշխատակիցներից,
որոնք իրապես մտածում են մեր մասին. «ՖարմԿրեդիտ»-ում ինձ լիովին
ընտանիքիանդամիպեսենվերաբերվում:Հիշումեմ՝2007-2008թթ.վարկերը
ստանումէինքհենցգլխամասից՝«ՖարմԿրեդիտ»-ի«առաջինդեմքերից».
սակայնամենակարևորնայնէ,որայսօրէլմերմասնաճյուղիաշխատակից-
ներըպահպանելուշարունակումեննույնարժեքներնուվերաբերմունքը,
ինչնիսկզբանեստանումէինքիրենցղեկավարներից»:

Ռոլանդ Սուսունյան
գ. Նարեկ

Այգեգործություն, բանջարաբոստանային մշակաբույսերի մշակություն

Մեր անդամ-փայատերերը
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Մեր անդամ-փայատերերը
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ՏիգրանՄարկոսյանը«ՖարմԿրեդիտ»-իհետանցելէբավականին
երկարճանապարհդեռ2007թ.-ից:«Հիշումեմմերհամագործակցութ-
յանսկիզբը. «ՖարմԿրեդիտ»-իցհյուրերեկանմերհամայնք,զրուցե-
ցինք,աշխատակիցներըներկայացրինիրենցկառույցիսկզբունքներն
ու նպատակները և բավականին հետաքրքրեցին մեզ իրենց գաղա-
փարներով:Մասնակցեցիհիմնադիրժողովին,ապաարդեն2008թ.-ին
ստացաառաջինվարկը»:ԱյսպեսՏիգրանՄարկոսյանըդարձավայն
առաջին 57 անդամ-փայատերերից մեկը, որոնց այսօր «Ֆարմ Կրե-
դիտ»-իպատմության մեջ հիշում են որպես հիմնադիրխիզախ գյու-
ղատնտեսներ,ովքերհավատացինևստեղծեցինայնկառույցը,որին
հպարտորենանդամագրումենմինչօրս:

ՏիգրանՄարկոսյանիառաջինվարկըխաղողիայգիհիմնելուհա-
մարէր:ԱյդժամանակՏիգրաննուներընդամենը1հեկտարհողատա-
րածքևմեկ«Ժիգուլի»:Առաջինձեռնարկըպսակվեցհաջողությամբ,և
աստիճանաբարՄարկոսյանըգնեցնորանորհողերևգյուղտեխնիկա:
ԱյսօրՏիգրանՄարկոսյանիտնտեսությունը«ՖարմԿրեդիտ»-իխոշո-
րագույններդրումներիցէիրընդարձակծիրանիևայլպտղատուծա-
ռերիայգիներով,հացահատիկիևարևածաղկիդաշտերով:

Այն հարցին, թե ինչու էայսքանտարի հավատարիմ «ՖարմԿրե-
դիտ»-ին, Տիգրան Մարկոսյանը պատասխանում է. «Առաջին հերթին
դապարտավորեցնող է, քանի որ սա մեր կառույցն է, մեր «բանկը»,
ևուզումենքմերըզարգացնել:Ճիշտէ,ունենքնաևվարկերայլֆի-

նանսականկառույցներից,սակայնՖարմումմենքմիշտստանումենք
առանձնահատուկվերաբերմունքևփոխարենըցուցաբերումենքպա-
տասխանատվություն՝ ժամանակին կատարելու մարումները»,-ժպի-
տովնշումէՏիգրանՄարկոսյանը:

ՏիգրանՄարկոսյաննունիբազմաճյուղտնտեսություն,որիաշխա-
տանքները ղեկավարում է եղբոր՝ Վարդան Մարկոսյանի հետ, զբաղ-
վում են հացահատիկային և բանջարաբոստանային մշակաբույսերի,
արևածաղկի, խաղողի, դեղձի, ծիրանի մշակությամբ: Արտադրան-
քըհիմնականումիրացնումենհայկականշուկայում,Հայաստանիմի
շարքխոշորմթերողկազմակերպություններիմատակարարներիցեն:
Նաևաշխատումենարտահանողկազմակերպություններիևանհատ-
վերավաճառողներիհետ,քանիորիրենքեղբորհետամբողջովինչեն
հասցնումիրացնելբերքը:Ձմռան3-4ամիսներինեղբայրներըհիմնա-
կանումհանգստանումեն,իսկարդենգարնանիցսկսումեննորանոր
ներդրումներանել:

Ուրախալիէնաևայնփաստը,որմերանդամ-փայատերերըմտեր-
մաբար համագործակցում են նաևմեկը մյուսի հետ, ինչպես օրինակ
ՏիգրանՄարկոսյաննուՌոլանդՍուսունյանը:ՎերջինիցսՄարկոսյանը
պարբերաբարգնումէտնկիներիրայգիներնընդլայնելունպատակով:

ԻրսեփականվարկայինկոոպերատիվիօգնությամբՏիգրանՄար-
կոսյանը,սկսելով1հեկտարհողատարածքից,այսօրհասելէ50-ի,որ-
տեղկարողացելէհուսալիևկայունտնտեսությունկազմակերպել:

Տիգրան Մարկոսյան
գ. Սիսավան

Այգեգործություն

Մեր անդամ-փայատերերը
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ՏիգրանՄարկոսյանը«ՖարմԿրեդիտ»-իհետանցելէբավականին
երկարճանապարհդեռ2007թ.-ից:«Հիշումեմմերհամագործակցութ-
յանսկիզբը. «ՖարմԿրեդիտ»-իցհյուրերեկանմերհամայնք,զրուցե-
ցինք,աշխատակիցներըներկայացրինիրենցկառույցիսկզբունքներն
ու նպատակները և բավականին հետաքրքրեցին մեզ իրենց գաղա-
փարներով:Մասնակցեցիհիմնադիրժողովին,ապաարդեն2008թ.-ին
ստացաառաջինվարկը»:ԱյսպեսՏիգրանՄարկոսյանըդարձավայն
առաջին 57 անդամ-փայատերերից մեկը, որոնց այսօր «Ֆարմ Կրե-
դիտ»-իպատմության մեջ հիշում են որպես հիմնադիրխիզախ գյու-
ղատնտեսներ,ովքերհավատացինևստեղծեցինայնկառույցը,որին
հպարտորենանդամագրումենմինչօրս:

ՏիգրանՄարկոսյանիառաջինվարկըխաղողիայգիհիմնելուհա-
մարէր:ԱյդժամանակՏիգրաննուներընդամենը1հեկտարհողատա-
րածքևմեկ«Ժիգուլի»:Առաջինձեռնարկըպսակվեցհաջողությամբ,և
աստիճանաբարՄարկոսյանըգնեցնորանորհողերևգյուղտեխնիկա:
ԱյսօրՏիգրանՄարկոսյանիտնտեսությունը«ՖարմԿրեդիտ»-իխոշո-
րագույններդրումներիցէիրընդարձակծիրանիևայլպտղատուծա-
ռերիայգիներով,հացահատիկիևարևածաղկիդաշտերով:

Այն հարցին, թե ինչու էայսքանտարի հավատարիմ «ՖարմԿրե-
դիտ»-ին, Տիգրան Մարկոսյանը պատասխանում է. «Առաջին հերթին
դապարտավորեցնող է, քանի որ սա մեր կառույցն է, մեր «բանկը»,
ևուզումենքմերըզարգացնել:Ճիշտէ,ունենքնաևվարկերայլֆի-

նանսականկառույցներից,սակայնՖարմումմենքմիշտստանումենք
առանձնահատուկվերաբերմունքևփոխարենըցուցաբերումենքպա-
տասխանատվություն՝ ժամանակին կատարելու մարումները»,-ժպի-
տովնշումէՏիգրանՄարկոսյանը:

ՏիգրանՄարկոսյաննունիբազմաճյուղտնտեսություն,որիաշխա-
տանքները ղեկավարում է եղբոր՝ Վարդան Մարկոսյանի հետ, զբաղ-
վում են հացահատիկային և բանջարաբոստանային մշակաբույսերի,
արևածաղկի, խաղողի, դեղձի, ծիրանի մշակությամբ: Արտադրան-
քըհիմնականումիրացնումենհայկականշուկայում,Հայաստանիմի
շարքխոշորմթերողկազմակերպություններիմատակարարներիցեն:
Նաևաշխատումենարտահանողկազմակերպություններիևանհատ-
վերավաճառողներիհետ,քանիորիրենքեղբորհետամբողջովինչեն
հասցնումիրացնելբերքը:Ձմռան3-4ամիսներինեղբայրներըհիմնա-
կանումհանգստանումեն,իսկարդենգարնանիցսկսումեննորանոր
ներդրումներանել:

Ուրախալիէնաևայնփաստը,որմերանդամ-փայատերերըմտեր-
մաբար համագործակցում են նաևմեկը մյուսի հետ, ինչպես օրինակ
ՏիգրանՄարկոսյաննուՌոլանդՍուսունյանը:ՎերջինիցսՄարկոսյանը
պարբերաբարգնումէտնկիներիրայգիներնընդլայնելունպատակով:

ԻրսեփականվարկայինկոոպերատիվիօգնությամբՏիգրանՄար-
կոսյանը,սկսելով1հեկտարհողատարածքից,այսօրհասելէ50-ի,որ-
տեղկարողացելէհուսալիևկայունտնտեսությունկազմակերպել:

Տիգրան Մարկոսյան
գ. Սիսավան

Այգեգործություն

Մեր անդամ-փայատերերը
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«ü³ñÙ Îñ»¹ÇïÇ ³é³çÇÝ ³ßË³ïáÕÝ»ñÁ Ï³ñÍ»ë µ³Ý³ÏÇë 
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Մեր անդամ-փայատերերը
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ՎարուժանՄուրադյաննայնհայրենասերներիցէ,ովքերարտասահ-
մանումերկարտարիներապրելովևծավալելովորոշակիգործունեութ-
յուն,իվերջովերադարձելենհայրենիք՝հարազատհողիվրափորձելու
ստեղձագործելևբարիքստանալ:

Արտասահմանում աշխատել է ֆինանսական ոլորտում, սակայն
գրասենյակայինաշխատանքնաստիճանաբարդադարեցհետաքրքիր
լինելպարոնՄուրադյանին,ևցանկանալովստեղծագործաշխատանք
կատարել՝նաորոշեցհիմնադրելայսգինեգործարանը:2008թ.-ինգնեց
հողատարածք,տնկեցառաջինայգիները,«ՖարմԿրեդիտ»-իցստաց-
վածդրամականմիջոցներովՖրանսիայիցևԻտալիայից ձեռք բերեց
անհրաժեշտսարքավորումները,հնեցմանտարաները,ուսումնասիրեց
գինուպատմությունը,ինչպեսինքնէնշում«գինումեղունիրենցկծեց»
ևանցավգործի:Տակառները,որոնցումպահվումէգինին,բերվածեն
ԼեռնայինՂարաբաղիցևՖրանսիայից:Բացիսեփականխաղողիայ-
գիներից մթերում է նաև տարածաշրջանի այլ այգեգործների բերքը:
ՎանԱրդիանունըբառացիորեննշանակումէ«Վանիարև».անվանու-
մըպայմանավորվածէնրանով,որպարոնՄուրադյաննունիվանեցու
արմատներևիրապրանքանիշիանվանմիջոցովփորձելէփոխանցել
իրպապենականհողերիարևնուաշխատանքիջերմությունը,որնայ-
սօրներդնումէգինեգործարանիողջարտադրականգործընթացիմեջ:

ՎարուժանՄուրադյանըմիշտնշումէ, որցանկանումէգինիար-
տադրելոչթեպարզապեսվաճառելուհամար,այլայնդարձնելուըն-
տանեկան մշակույթ ևփոխանցելու սերնդեսերունդ: Այժմ ՎանԱրդի
գինիներն իրենց ուրույնտեղն ունենտեղիևարտասահմանյան շու-
կայում:Դրանքլիիրավկերպովմասնակցումենմիշարքմրցույթների
տարբեր երկրներում և մրցանակներ շահում իրենց համային բարձր
որակիշնորհիվ:

«Արտերկրում և Հայաստանում մի շարք վարկատուների հետ եմ
աշխատել, սակայն միշտ զգացել եմ, որ յուրաքանչյուրն իր շահն է
հետապնդում, իսկ «ՖարմԿրեդիտ»-իդեպքումայլ է. եսայստեղաշ-
խատանքիհիմքումզգումեմմարդկայինհարաբերություններիարժեք-
ները:«ՖարմԿրեդիտ»-իբոլորաշխատողներըմարդկայինառանձնա-
հատուկ կերպար ունեն և իրենցպատրաստակամությամբ միշտ մեր
կողքինեն:«ՖարմԿրեդիտ»-ինդիմելիսհանգիստենքայնպես,ինչպես
պարտքովգումարկուզեիրհարազատքեռուցդ»:

Պարոն Մուրադյանի և «Ֆարմ Կրեդիտ»-ի համագործակցությունը
դեռերիտասարդէ՝ընդամենը2տարեկան,սակայն«ՖարմԿրեդիտ»-ի
աջակցությամբ տնկված և մշակված այգիներն ու գինեգործարանը
այսօրիրենցբարիքներովվկայումեն,որայսհամագործակցությունը
տանումէդեպիհամատեղբարգավաճման,ինչըևընկածէմերվար-
կայինկոոպերատիվիսկզբունքայինհիմքում:

Վարուժան Մուրադյան
«Վան Արդի» ՍՊԸ, գ. Սասունիկ

Գինեգործություն

Մեր անդամ-փայատերերը
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ՎարուժանՄուրադյաննայնհայրենասերներիցէ,ովքերարտասահ-
մանումերկարտարիներապրելովևծավալելովորոշակիգործունեութ-
յուն,իվերջովերադարձելենհայրենիք՝հարազատհողիվրափորձելու
ստեղձագործելևբարիքստանալ:

Արտասահմանում աշխատել է ֆինանսական ոլորտում, սակայն
գրասենյակայինաշխատանքնաստիճանաբարդադարեցհետաքրքիր
լինելպարոնՄուրադյանին,ևցանկանալովստեղծագործաշխատանք
կատարել՝նաորոշեցհիմնադրելայսգինեգործարանը:2008թ.-ինգնեց
հողատարածք,տնկեցառաջինայգիները,«ՖարմԿրեդիտ»-իցստաց-
վածդրամականմիջոցներովՖրանսիայիցևԻտալիայից ձեռք բերեց
անհրաժեշտսարքավորումները,հնեցմանտարաները,ուսումնասիրեց
գինուպատմությունը,ինչպեսինքնէնշում«գինումեղունիրենցկծեց»
ևանցավգործի:Տակառները,որոնցումպահվումէգինին,բերվածեն
ԼեռնայինՂարաբաղիցևՖրանսիայից:Բացիսեփականխաղողիայ-
գիներից մթերում է նաև տարածաշրջանի այլ այգեգործների բերքը:
ՎանԱրդիանունըբառացիորեննշանակումէ«Վանիարև».անվանու-
մըպայմանավորվածէնրանով,որպարոնՄուրադյաննունիվանեցու
արմատներևիրապրանքանիշիանվանմիջոցովփորձելէփոխանցել
իրպապենականհողերիարևնուաշխատանքիջերմությունը,որնայ-
սօրներդնումէգինեգործարանիողջարտադրականգործընթացիմեջ:

ՎարուժանՄուրադյանըմիշտնշումէ, որցանկանումէգինիար-
տադրելոչթեպարզապեսվաճառելուհամար,այլայնդարձնելուըն-
տանեկան մշակույթ ևփոխանցելու սերնդեսերունդ: Այժմ ՎանԱրդի
գինիներն իրենց ուրույնտեղն ունենտեղիևարտասահմանյան շու-
կայում:Դրանքլիիրավկերպովմասնակցումենմիշարքմրցույթների
տարբեր երկրներում և մրցանակներ շահում իրենց համային բարձր
որակիշնորհիվ:

«Արտերկրում և Հայաստանում մի շարք վարկատուների հետ եմ
աշխատել, սակայն միշտ զգացել եմ, որ յուրաքանչյուրն իր շահն է
հետապնդում, իսկ «ՖարմԿրեդիտ»-իդեպքումայլ է. եսայստեղաշ-
խատանքիհիմքումզգումեմմարդկայինհարաբերություններիարժեք-
ները:«ՖարմԿրեդիտ»-իբոլորաշխատողներըմարդկայինառանձնա-
հատուկ կերպար ունեն և իրենցպատրաստակամությամբ միշտ մեր
կողքինեն:«ՖարմԿրեդիտ»-ինդիմելիսհանգիստենքայնպես,ինչպես
պարտքովգումարկուզեիրհարազատքեռուցդ»:

Պարոն Մուրադյանի և «Ֆարմ Կրեդիտ»-ի համագործակցությունը
դեռերիտասարդէ՝ընդամենը2տարեկան,սակայն«ՖարմԿրեդիտ»-ի
աջակցությամբ տնկված և մշակված այգիներն ու գինեգործարանը
այսօրիրենցբարիքներովվկայումեն,որայսհամագործակցությունը
տանումէդեպիհամատեղբարգավաճման,ինչըևընկածէմերվար-
կայինկոոպերատիվիսկզբունքայինհիմքում:

Վարուժան Մուրադյան
«Վան Արդի» ՍՊԸ, գ. Սասունիկ

Գինեգործություն

Մեր անդամ-փայատերերը
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«ü³ñÙ Îñ»¹ÇïÁ ùá ÷áË³ñ»Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ ·áñÍ³ñ³ñÇ 
éÇëÏ»ñÁ, ×Çßï áõÕÕáõÃÛáõÝ áõ ËáñÑáõñ¹ ï³ÉÇë ù»½...»

Մեր անդամ-փայատերերը
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Արտավազդ Խաչատրյան 
գ.Առատաշեն

Ջերմոցային տնտեսություն

Արտավազդ Խաչատրյանը «Ֆարմ Կրեդիտ»-ի Դիտորդ խորհըր-
դի անդամներից է, զբաղվում է ջերմոցային տնտեսությամբ: Ունի
5000քմապակեպատջերմոց,որտեղմշակումէլոլիկ՝որպեսառաջին
բերք,ևվարունգուլոլիկ՝որպեսերկրորդբերք:Այստնտեսությունում
միանգամից զգում ես, որ գործ ունես հմուտ, բանիմաց բանջարա-
բույծ-մասնագետիհետ,ումաչքիցոչինչչիվրիպել:Չորստասնամ-
յակառաջավարտելէՀայաստանիգյուղատնտեսականինստիտու-
տիմեխանիզացիայիֆակուլտետը,աշխատանքիանցել Էջմիածնի
տարածաշրջանում գտնվող Մերձավանի խաղողագործության, գի-
նեգործությանևպտղաբուծությանհայկականգիտահետազոտական
ինստիտուտում,1980թ.-իցտեխնիկականգիտություններիթեկնածու
է, հետաքրքրությունների շրջանակումէեղելթեք լանջերինխաղո-
ղիտնկմանմեքենայիստեղծումը:Այնուհետևհամագործակցություն
էհաստատել«Հայօգնությանֆոնդ»-իհետևհիմնելիրջերմոցային
տնտեսությունը:

«Մեծածավալշինմոնտաժայինաշխատանքներենարվել,կոնստ-
րուկցիաներիմեծմասըգնելեմնախկինջերմոցատերերից,շատերը
հիասթափվածէին,ասումէինանապագա,անհուսալիգործուզբաղ-
մունքէ:Ամենըիմձեռքերովեմգլուխբերել:Գերխնդիրըինձհամար
եղել է հուսալի, կահավորված ջերմատան կառուցումը և դանդաղ,
բայցվստահքայլերովհասելեմնպատակիս.առաջինարդյունքները

ստացելեմ2006թվականին»,-նշումէպարոնԽաչատրյանը:
Ջերմոցըտարիներկուանգամխոշործավալներովբերքէտա-

լիս,իսկտարվամնացածմասըհիմնականումզբաղվումենմշակութ-
յամբ, ներդրումներ են կատարում, որպեսզի հետագայում վայելեն
արդյունքները:

«ՖարմԿրեդիտ»-ի հետ համագործակցությանարդյունքումպա-
րոնԽաչատրյանը կարողացել է վստահքայլերովառաջտանել իր
տնտեսությունը, ընդլայնել մշակության ծավալները, գնել ծածկոցի
ավտոմատհամակարգջերմոցիհամարևդեռշարունակումէնորա-
նորհաջողություններիհասնել՝օրինակծառայելովմերկոոպերատի-
վիմյուսանդամներիհամար:

«Արդեն չորրորդտարինէհամագործակցումեմ«ՖարմԿրեդիտ
Արմենիայի» հետ: Այստեղ հաճախորդին վարկային մասնագետնե-
րը հիմնովին բացատրում են վարկավորման կարգը, որոշում նրա
վարկունակությանմակարդակը,գնահատումռիսկերը,տոկոսագու-
մարների մարումը համապատասխանեցնում դրամական հոսքերի
ժամանակացույցին:Վարկառունիրենպաշտպանվածէզգում,որով-
հետևնադառնումէնաևփայատեր,կոոպերատիվիանդամ:Այսկա-
ռույցում եսթիմային համերաշխաշխատանքեմտեսնումևզգում,
որ ղեկավարության կողմից արվող բոլոր քայլերը մի նպատակ են
հետապնդում՝մշակելևտրամադրելվարկայինմատչելիմիջոցներ»:

Մեր անդամ-փայատերերը
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Արտավազդ Խաչատրյան 
գ.Առատաշեն

Ջերմոցային տնտեսություն

Արտավազդ Խաչատրյանը «Ֆարմ Կրեդիտ»-ի Դիտորդ խորհըր-
դի անդամներից է, զբաղվում է ջերմոցային տնտեսությամբ: Ունի
5000քմապակեպատջերմոց,որտեղմշակումէլոլիկ՝որպեսառաջին
բերք,ևվարունգուլոլիկ՝որպեսերկրորդբերք:Այստնտեսությունում
միանգամից զգում ես, որ գործ ունես հմուտ, բանիմաց բանջարա-
բույծ-մասնագետիհետ,ումաչքիցոչինչչիվրիպել:Չորստասնամ-
յակառաջավարտելէՀայաստանիգյուղատնտեսականինստիտու-
տիմեխանիզացիայիֆակուլտետը,աշխատանքիանցել Էջմիածնի
տարածաշրջանում գտնվող Մերձավանի խաղողագործության, գի-
նեգործությանևպտղաբուծությանհայկականգիտահետազոտական
ինստիտուտում,1980թ.-իցտեխնիկականգիտություններիթեկնածու
է, հետաքրքրությունների շրջանակումէեղելթեք լանջերինխաղո-
ղիտնկմանմեքենայիստեղծումը:Այնուհետևհամագործակցություն
էհաստատել«Հայօգնությանֆոնդ»-իհետևհիմնելիրջերմոցային
տնտեսությունը:

«Մեծածավալշինմոնտաժայինաշխատանքներենարվել,կոնստ-
րուկցիաներիմեծմասըգնելեմնախկինջերմոցատերերից,շատերը
հիասթափվածէին,ասումէինանապագա,անհուսալիգործուզբաղ-
մունքէ:Ամենըիմձեռքերովեմգլուխբերել:Գերխնդիրըինձհամար
եղել է հուսալի, կահավորված ջերմատան կառուցումը և դանդաղ,
բայցվստահքայլերովհասելեմնպատակիս.առաջինարդյունքները

ստացելեմ2006թվականին»,-նշումէպարոնԽաչատրյանը:
Ջերմոցըտարիներկուանգամխոշործավալներովբերքէտա-

լիս,իսկտարվամնացածմասըհիմնականումզբաղվումենմշակութ-
յամբ, ներդրումներ են կատարում, որպեսզի հետագայում վայելեն
արդյունքները:

«ՖարմԿրեդիտ»-ի հետ համագործակցությանարդյունքումպա-
րոնԽաչատրյանը կարողացել է վստահքայլերովառաջտանել իր
տնտեսությունը, ընդլայնել մշակության ծավալները, գնել ծածկոցի
ավտոմատհամակարգջերմոցիհամարևդեռշարունակումէնորա-
նորհաջողություններիհասնել՝օրինակծառայելովմերկոոպերատի-
վիմյուսանդամներիհամար:

«Արդեն չորրորդտարինէհամագործակցումեմ«ՖարմԿրեդիտ
Արմենիայի» հետ: Այստեղ հաճախորդին վարկային մասնագետնե-
րը հիմնովին բացատրում են վարկավորման կարգը, որոշում նրա
վարկունակությանմակարդակը,գնահատումռիսկերը,տոկոսագու-
մարների մարումը համապատասխանեցնում դրամական հոսքերի
ժամանակացույցին:Վարկառունիրենպաշտպանվածէզգում,որով-
հետևնադառնումէնաևփայատեր,կոոպերատիվիանդամ:Այսկա-
ռույցում եսթիմային համերաշխաշխատանքեմտեսնումևզգում,
որ ղեկավարության կողմից արվող բոլոր քայլերը մի նպատակ են
հետապնդում՝մշակելևտրամադրելվարկայինմատչելիմիջոցներ»:

Մեր անդամ-փայատերերը
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«²Ûë Ï³éáõÛóáõÙ »ë ÃÇÙ³ÛÇÝ Ñ³Ù»ñ³ßË ³ßË³ï³Ýù »Ù ï»ëÝáõÙ ¨ ½·áõÙ, áñ 
Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ³ñíáÕ µáÉáñ ù³ÛÉ»ñÁ ÙÇ Ýå³ï³Ï »Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙ` 
Ùß³Ï»É ¨ ïñ³Ù³¹ñ»É í³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ïã»ÉÇ ÙÇçáóÝ»ñ»:

Մեր անդամ-փայատերերը
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Արտաշես Ռոստոմյան
Ռաֆիկ Թադևոսյան 
ՄարկԱգրոՍՊԸ,ՍավԱգրո,գ.Գեղանիստ

Տնտեսությանհիմնականճյուղըջերմոցայինկուլտուրաների
մշակություննէ,մասնավորապես՝վարունգևլոլիկ:Զբաղվումէ
նաև բուժանյութերի ևպարարտանյութերիառևտրով: Ինչպես
«ՖարմԿրեդիտ»-ի հաջողականդամ-փայատերերի մեծ մասը,
ռիսկերընվազեցնելունպատակովայստեղևսզուգահեռզար-
գացնումենտնտեսությանայլճյուղեր՝պտղաբուծություն,այգե-
գործությունևայլն:

Շուրջ1հեկտարտարածությամբայստնտեսությանբնակա-
նոնաշխատանքայինգործընթացներնամենօրկոորդինացնում
ևղեկավարումէանդամ-փայատիրոջաները՝ՌաֆիկԹադևոս-
յանը:Նապատմումէբերքիմշակմանևստացմանհիմնական
ընթացակարգը. վարունգի սերմերը տնկվում են փետրվարի
վերջին, ապա շարունակական մշակման և աշխատանքների
արդյունքում հնարավոր է դառնում գարնան կեսից հավաքել
բերքը՝օրական1-1.5տոննավարունգ:«Բերքահավաքիժամա-
նակմեզօգնումենշուրջ10աշխատակիցներ:Ստացվածբեր-
քըհիմնականումիրացնումենքտեղիշուկայում,սակայնփոր-
ձումենքարտահանելնաևարտասահմանյանշուկա»,-ասում
էՌաֆիկԹադևոսյանը:

Այսջերմոցըմյուսներիցառանձնանումէջեռուցմանիրինք-

նատիպմեթոդներով,որոնքհենցսեփականատերերնենմշա-
կելևներդրել:Ջեռուցումնիրականացվումէգոմաղբիցևբու-
ժանյութերից հատուկ մշակված գլանակավոր խառնուրդների
այրմանմիջոցով,որոնցիցստացվածջերմությունըհատուկխո-
ղովակներովտարածվումէողջջերմոցովմեկ:

Այնհարցին,թե,որոնքենիրենցտնտեսությանմեջառաջա-
ցողռիսկերըևխնդիրները,ՌաֆիկԹադևոսյանըպատասխա-
նում է. «Կարկուտը, ցրտահարությունը, շուկայի խնդիրները և
իրացմանընթացքումառաջացողդժվարությունները.բայցբո-
լորնէլփորձումենքհաղթահարելմերկազմակերպվածաշխա-
տանքիշնորհիվ»:

Այստնտեսությունըմեկնէայնբազումհաջողակներից,ով-
քեր «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-ի հետ անցել են իրենց զար-
գացման ուղին և այժմ քաղում են այդ համագործակցության
արդյունքները: Սա նաև ապացույց է, որ հայ գյուղացին կոո-
պերատիվհամագործակցությանշնորհիվանկոտրումկարողէ
հաղթահարելզանազանխոչընդոտներևփոքրուվստահքայլե-
րովառաջշարժվել,ինչպեսանումէպարոնՌաֆիկը՝ջերմոցով
քայլելիսնվագելովիրակորդեոնը,համեմելովդժվարինգործը
ուրախևհուզիչմեղեդիներով:

Ջերմոցային տնտեսություն

Մեր անդամ-փայատերերը
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Արտաշես Ռոստոմյան
Ռաֆիկ Թադևոսյան 
ՄարկԱգրոՍՊԸ,ՍավԱգրո,գ.Գեղանիստ

Տնտեսությանհիմնականճյուղըջերմոցայինկուլտուրաների
մշակություննէ,մասնավորապես՝վարունգևլոլիկ:Զբաղվումէ
նաև բուժանյութերի ևպարարտանյութերիառևտրով: Ինչպես
«ՖարմԿրեդիտ»-ի հաջողականդամ-փայատերերի մեծ մասը,
ռիսկերընվազեցնելունպատակովայստեղևսզուգահեռզար-
գացնումենտնտեսությանայլճյուղեր՝պտղաբուծություն,այգե-
գործությունևայլն:

Շուրջ1հեկտարտարածությամբայստնտեսությանբնակա-
նոնաշխատանքայինգործընթացներնամենօրկոորդինացնում
ևղեկավարումէանդամ-փայատիրոջաները՝ՌաֆիկԹադևոս-
յանը:Նապատմումէբերքիմշակմանևստացմանհիմնական
ընթացակարգը. վարունգի սերմերը տնկվում են փետրվարի
վերջին, ապա շարունակական մշակման և աշխատանքների
արդյունքում հնարավոր է դառնում գարնան կեսից հավաքել
բերքը՝օրական1-1.5տոննավարունգ:«Բերքահավաքիժամա-
նակմեզօգնումենշուրջ10աշխատակիցներ:Ստացվածբեր-
քըհիմնականումիրացնումենքտեղիշուկայում,սակայնփոր-
ձումենքարտահանելնաևարտասահմանյանշուկա»,-ասում
էՌաֆիկԹադևոսյանը:

Այսջերմոցըմյուսներիցառանձնանումէջեռուցմանիրինք-

նատիպմեթոդներով,որոնքհենցսեփականատերերնենմշա-
կելևներդրել:Ջեռուցումնիրականացվումէգոմաղբիցևբու-
ժանյութերից հատուկ մշակված գլանակավոր խառնուրդների
այրմանմիջոցով,որոնցիցստացվածջերմությունըհատուկխո-
ղովակներովտարածվումէողջջերմոցովմեկ:

Այնհարցին,թե,որոնքենիրենցտնտեսությանմեջառաջա-
ցողռիսկերըևխնդիրները,ՌաֆիկԹադևոսյանըպատասխա-
նում է. «Կարկուտը, ցրտահարությունը, շուկայի խնդիրները և
իրացմանընթացքումառաջացողդժվարությունները.բայցբո-
լորնէլփորձումենքհաղթահարելմերկազմակերպվածաշխա-
տանքիշնորհիվ»:

Այստնտեսությունըմեկնէայնբազումհաջողակներից,ով-
քեր «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-ի հետ անցել են իրենց զար-
գացման ուղին և այժմ քաղում են այդ համագործակցության
արդյունքները: Սա նաև ապացույց է, որ հայ գյուղացին կոո-
պերատիվհամագործակցությանշնորհիվանկոտրումկարողէ
հաղթահարելզանազանխոչընդոտներևփոքրուվստահքայլե-
րովառաջշարժվել,ինչպեսանումէպարոնՌաֆիկը՝ջերմոցով
քայլելիսնվագելովիրակորդեոնը,համեմելովդժվարինգործը
ուրախևհուզիչմեղեդիներով:

Ջերմոցային տնտեսություն

Մեր անդամ-փայատերերը
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«¸Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»ÝáõÙ »Ýù, µ³Ûó µáÉáñÝ ¿É ÷áñÓáõÙ »Ýù 
Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É Ù»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ³ßË³ï³ÝùÇ ßÝáñÑÇí»

Մեր անդամ-փայատերերը
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Հարգելի՛ընկերներ,

«Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-ի տասներորդ տարելիցի տոնակատարությանը
մասնակցելըբարձրպատիվէինձհամար: Մեծագույնուրախությամբեմտոնելու
Հայաստանի գյուղական համայնքների հզորացման գաղափարին ուղղված ձեր
գործունեությանտասնամյակըևցավումեմ,որայլևսչեմկարողբնակվելՀայաս-
տանումևաշխատելձեզհետ:

2005թ-ին,երբ«ՖարմԿրեդիտԱդմինիստրացիա»-ինախագահ Նենսի Փելլե-
թըխնդրեցինձղեկավարելֆերմերներիվարկավորմանհամակարգիհիմնադրման
նախաձեռնությունը Հայաստանում, ես ստիպված եղափնտրել Հայաստաննաշ-
խարհիքարտեզիվրա:Միակհիշատակումը,որլսելէիՀայաստանիմասին,մայ-
րիկիսխոսքերնէին.«Կե՛րայնամենը,ինչկաափսեումդ.դուպետքէհիշեսսովյալ
հայերիմասին»:Դա1940-ականներնէին,երբեսփոքրտղաէիևգաղափարչունեի,
թեովքերենհայերը,որտեղեննրանքապրումևինչուեննրանքսովյալ:

2005թ-իցիվերեսշատբանեմիմացելՀայաստանի,նրագտնվելուվայրի,ժո-
ղովրդի,պայքարիևմարդկությանպատմությանմեջունեցածներդրմանմասին:Ես
սովորեցիսիրել Հայաստաննունրաժողովրդին,և շատցավումեմ,որայլևսչեմ
կարողապրելձեզհետ:

2005թ.միխումբառաջադեմհայերմիքանիանգամայցելեցինԱՄՆ՝ուսումնա-
սիրելուամերիկյանֆերմերներիվարկավորմանմերկոոպերատիվհամակարգըև
պարզելու,թեարդյոքԱՄՆԳյուղդեպարտամենտըկաջակցիիրենցերկրումնման
համակարգ ստեղծելու հարցում: 2006թ. հունվարին Ռոլանդ Սմիթը, Բոբ Օրրիկը
ևեսմեկնեցինք Հայաստան՝տեղումգնահատումկատարելուհամար:Երկուշա-
բաթվաընթացքումմենքհանդիպումներունեցանքֆերմերներիհետ,որոնքձյան
մեջ մեծտարածություններ էինանցնում ոտքով՝ մեզ հանդիպելու և մեր հարցե-
րինպատասխանելուհամար:Մենքհանդիպումներունեցանքնաևկառավարութ-
յանպաշտոնյաներիհետ,մերդեսպանատանևԱՄՆՄԶԳ-իներկայացուցիչների,
Կենտրոնական բանկիպաշտոնյաների, ՀԿ-ների, համալսարանի դասախոսների,
բանկիրների,ունիվերսալվարկայինբանկերիներկայացուցիչներիևՀայաստանի

գյուղականհամայնքներումվարկավորումիրականացնողայլանձանցհետ: Տուն
վերադառնալուցհետոՌոլանդը,Բոբըևեսավարտեցինքմերուսումնասիրությու-
նըևտեղեկացրինքԱՄՆԳյուղդեպարտամենտին,որՀայաստանումհնարավորէ
ստեղծելայդհամակարգը,ևՀայաստանիԿենտրոնականբանկըհեշտությամբկա-
րողէկանոնակարգելայն:

Հայաստանիցժամանածաշխատանքայինխումբըհամակարգիհամարցան-
կանում էր օգտագործել կոոպերատիվի մոդելը, և, իհարկե, Ռոլանդը, Բոբն ու ես
ոգեշնչվածէինքայդհնարավորությամբ:Մենքիմացանք,որնախկինխորհրդային
երկրումկոոպերատիվհամակարգստեղծելնուգործադրելըհսկամարտահրավեր
էր: Խորհրդային Միությունը անհատներից վերցրել էր գյուղատնտեսական հողը,
սարքավորումներըևանասուններինկոլտնտեսականտնտեսություններստեղծե-
լունպատակով: Խորհրդային Միություննայդկոլտնտեսականտնտեսությունները
«կոոպերատիվներ»էրանվանում,ուստիմեծաշխատանքուբացատրություններ
պահանջվեցին՝հայգյուղացիներինհավաստիացնելուհամար,որկոոպերատիվի
այսմեկայլտեսակընրանցհամարավելիշահավետկլինի:

Հաղթահարելով բոլոր դժվարին մարտահրավերները՝ Արմեն Գաբրիելյանը և
վճռականտնօրեններիխորհուրդը,ղեկավարներըևաշխատակիցներըմեծջան-
քերգործադրեցին,որպեսզի«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»-նդառնաներկայիսկայա-
ցածընկերությունը:Արմեննանսպառլավատեսությամբհսկայականաշխատանքէ
կատարել,ինչիշնորհիվմեծհաջողություններիէհասցրելՀայաստանիգյուղական
վայրերինծառայողմիակկոոպերատիվֆինանսականկառույցը:Առանձնահատուկ
պետքէնշեմնաևԱՄՆկառավարությանըևայնբազմաթիվմիջազգայինֆինան-
սականկառույցներին,որոնք«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»-ինտրամադրելենֆինան-
սականմիջոցներ,կապիտալևաջակցություն:

ՊատմականԱրարատլեռանգագաթիցհնչեցնումեմիմՇՆՈՐՀԱՎՈՐԱՆՔՆԵՐՆ
ուԳՈՎԱՍԱՆՔԸ«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»-ին՝տասըտարիներիընթացքում Հա-
յաստանիգյուղականհամայնքներինևժողովրդինհաջողությամբաջակցելուհա-
մար:

Հարգանքով,մեծսիրովևհիացմունքով,

ԴուգլասԼ.Ֆլորի
Ֆերմեր
«FarmerMac»ընկերությանԽորհրդիանդամ
«ՖարմԿրեդիտԱդմինիստրացիա»-իԽորհրդինախկինանդամ
«FarmCreditSystemInsuranceCorporation»ընկերությանԽորհրդինախկինանդամ
ևնախագահ
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Հարգելի՛ընկերներ,

«Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-ի տասներորդ տարելիցի տոնակատարությանը
մասնակցելըբարձրպատիվէինձհամար: Մեծագույնուրախությամբեմտոնելու
Հայաստանի գյուղական համայնքների հզորացման գաղափարին ուղղված ձեր
գործունեությանտասնամյակըևցավումեմ,որայլևսչեմկարողբնակվելՀայաս-
տանումևաշխատելձեզհետ:

2005թ-ին,երբ«ՖարմԿրեդիտԱդմինիստրացիա»-ինախագահ Նենսի Փելլե-
թըխնդրեցինձղեկավարելֆերմերներիվարկավորմանհամակարգիհիմնադրման
նախաձեռնությունը Հայաստանում, ես ստիպված եղափնտրել Հայաստաննաշ-
խարհիքարտեզիվրա:Միակհիշատակումը,որլսելէիՀայաստանիմասին,մայ-
րիկիսխոսքերնէին.«Կե՛րայնամենը,ինչկաափսեումդ.դուպետքէհիշեսսովյալ
հայերիմասին»:Դա1940-ականներնէին,երբեսփոքրտղաէիևգաղափարչունեի,
թեովքերենհայերը,որտեղեննրանքապրումևինչուեննրանքսովյալ:

2005թ-իցիվերեսշատբանեմիմացելՀայաստանի,նրագտնվելուվայրի,ժո-
ղովրդի,պայքարիևմարդկությանպատմությանմեջունեցածներդրմանմասին:Ես
սովորեցիսիրել Հայաստաննունրաժողովրդին,և շատցավումեմ,որայլևսչեմ
կարողապրելձեզհետ:

2005թ.միխումբառաջադեմհայերմիքանիանգամայցելեցինԱՄՆ՝ուսումնա-
սիրելուամերիկյանֆերմերներիվարկավորմանմերկոոպերատիվհամակարգըև
պարզելու,թեարդյոքԱՄՆԳյուղդեպարտամենտըկաջակցիիրենցերկրումնման
համակարգ ստեղծելու հարցում: 2006թ. հունվարին Ռոլանդ Սմիթը, Բոբ Օրրիկը
ևեսմեկնեցինք Հայաստան՝տեղումգնահատումկատարելուհամար:Երկուշա-
բաթվաընթացքումմենքհանդիպումներունեցանքֆերմերներիհետ,որոնքձյան
մեջ մեծտարածություններ էինանցնում ոտքով՝ մեզ հանդիպելու և մեր հարցե-
րինպատասխանելուհամար:Մենքհանդիպումներունեցանքնաևկառավարութ-
յանպաշտոնյաներիհետ,մերդեսպանատանևԱՄՆՄԶԳ-իներկայացուցիչների,
Կենտրոնական բանկիպաշտոնյաների, ՀԿ-ների, համալսարանի դասախոսների,
բանկիրների,ունիվերսալվարկայինբանկերիներկայացուցիչներիևՀայաստանի

գյուղականհամայնքներումվարկավորումիրականացնողայլանձանցհետ: Տուն
վերադառնալուցհետոՌոլանդը,Բոբըևեսավարտեցինքմերուսումնասիրությու-
նըևտեղեկացրինքԱՄՆԳյուղդեպարտամենտին,որՀայաստանումհնարավորէ
ստեղծելայդհամակարգը,ևՀայաստանիԿենտրոնականբանկըհեշտությամբկա-
րողէկանոնակարգելայն:

Հայաստանիցժամանածաշխատանքայինխումբըհամակարգիհամարցան-
կանում էր օգտագործել կոոպերատիվի մոդելը, և, իհարկե, Ռոլանդը, Բոբն ու ես
ոգեշնչվածէինքայդհնարավորությամբ:Մենքիմացանք,որնախկինխորհրդային
երկրումկոոպերատիվհամակարգստեղծելնուգործադրելըհսկամարտահրավեր
էր: Խորհրդային Միությունը անհատներից վերցրել էր գյուղատնտեսական հողը,
սարքավորումներըևանասուններինկոլտնտեսականտնտեսություններստեղծե-
լունպատակով: Խորհրդային Միություննայդկոլտնտեսականտնտեսությունները
«կոոպերատիվներ»էրանվանում,ուստիմեծաշխատանքուբացատրություններ
պահանջվեցին՝հայգյուղացիներինհավաստիացնելուհամար,որկոոպերատիվի
այսմեկայլտեսակընրանցհամարավելիշահավետկլինի:

Հաղթահարելով բոլոր դժվարին մարտահրավերները՝ Արմեն Գաբրիելյանը և
վճռականտնօրեններիխորհուրդը,ղեկավարներըևաշխատակիցներըմեծջան-
քերգործադրեցին,որպեսզի«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»-նդառնաներկայիսկայա-
ցածընկերությունը:Արմեննանսպառլավատեսությամբհսկայականաշխատանքէ
կատարել,ինչիշնորհիվմեծհաջողություններիէհասցրելՀայաստանիգյուղական
վայրերինծառայողմիակկոոպերատիվֆինանսականկառույցը:Առանձնահատուկ
պետքէնշեմնաևԱՄՆկառավարությանըևայնբազմաթիվմիջազգայինֆինան-
սականկառույցներին,որոնք«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»-ինտրամադրելենֆինան-
սականմիջոցներ,կապիտալևաջակցություն:

ՊատմականԱրարատլեռանգագաթիցհնչեցնումեմիմՇՆՈՐՀԱՎՈՐԱՆՔՆԵՐՆ
ուԳՈՎԱՍԱՆՔԸ«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»-ին՝տասըտարիներիընթացքում Հա-
յաստանիգյուղականհամայնքներինևժողովրդինհաջողությամբաջակցելուհա-
մար:

Հարգանքով,մեծսիրովևհիացմունքով,

ԴուգլասԼ.Ֆլորի
Ֆերմեր
«FarmerMac»ընկերությանԽորհրդիանդամ
«ՖարմԿրեդիտԱդմինիստրացիա»-իԽորհրդինախկինանդամ
«FarmCreditSystemInsuranceCorporation»ընկերությանԽորհրդինախկինանդամ
ևնախագահ
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Լին Էքսթոն և Ջոն Փենսոն

Նախկինում՝ 2010-2015թթ., «ՏեխասիA&Mհամալսարան»-ի գյուղատնտեսությանտնտեսագի-
տությանավագպրոֆեսորդոկտորՋոնՓենսոնըև«Exton&PartnersRisk,GovernanceandAnalytics»
ՍՊԸ-իԳլխավորգործընկերտկն. ԼինԷքսթոնըաշխատելենորպես«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»-ի
Խորհրդիևավագղեկավարներիխորհրդատու՝կարողություններիզարգացմանխորհրդատվական
ծրագրիշրջանակներում: ԹիմըգործումէրԱՄՆԳյուղդեպարտամենտիարտաքինգյուղատնտե-
սականծառայության (ԱՄՆԳԴԱԳԾ)հետկնքվածպայմանագրիհամաձայն՝ որպես Հայաստանի
գյուղականհամայնքներումվարկայինմիջոցներիհասանելիությանխթանմանծրագրիմաս:2007-
2015թթ.այսծրագրիներքո«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»ընկերությանըգործնականաջակցությունև
կապիտալտրամադրվեց:

ԱՄՆԳԴԱԳԾ-իդերը«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»-իկարողություններիզարգացմաննաջակցելու
գործումերեքձևովէրդրսևորվում.

1.Ֆինանսականներդրում,2.Վերլուծականներդրում,3.Կրթականներդրում
ԷքսթոնըևՓենսոնըհիմնականումաշխատելենծրագրիկրթականբաղադրիչիգծով,մասնա-

վորապես`անցկացրելենկորպորատիվկառավարմանևռիսկերիկառավարմանդասընթաց«Ֆարմ
ԿրեդիտԱրմենիա»-իխորհրդիանդամներիհամարևհանդեսենեկելորպեստեխնիկականհար-
ցերովխորհրդատուներավագղեկավարներիհամար:Ծրագրինպատակնէրստեղծել հզորկա-
ռավարման համակարգ, որը կնպաստեր «Ֆարմ ԿրեդիտԱրմենիա»-ի՝ ֆինանսապես ինքնաբավ
լինելունպատակիիրագործմանըևկզիներնրանկորպորատիվկառավարմանհմտություններով՝
զուգակցվածհամաշխարհայինլավագույնփորձիհետ:

«Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-ի գործունեության 10-ամյակի կապակցությամբ ցանկանում ենք
շնորհավորել Արմեն Գաբրիելյանին, Խորհրդիանդամներին և ավագ ղեկավարներին, որովհետև
կարծումենք,որկազմակերպությունըլիովինհասելէիրնպատակին:Ցավումենք,որչենքկարող
անձամբձեզհետլինելայսկարևորիրադարձությանընթացքում,սակայնուրախկլինենքհետագա-
յումնույնպեսհնարավորությունունենալաշխատելու«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»-իհետիրգործու-
նեությաներկրորդտասնամյակիընթացքում:

ՄաղթումենքձեզշարունակականհաջողությունֆերմերներիևգյուղականՀայաստանիբնա-
կիչներիվարկայինպահանջներըբավարարելուգործում:

 Ջոն  Փեն սոն
Գյուղատնտեսությանտնտեսագիտությանավագպրոֆեսոր«ՏեխասիA&Mհամալսարան»-ում
 Լին Էքս թոն
«Exton&PartnersRisk,GovernanceandAnalytics»
ՍՊԸ-իԳլխավորգործընկեր

Ուղերձներ

Ռոբերտ Ֆրեյզի

Հարգելի՛Արմեն, Խորհրդիանդամնե՛ր,ղեկավարությո՛ւնևաշխատա-
կիցնե՛ր,

Շնորհավորում եմ ձեզ՝ Հայաստանի ֆերմերներին և գյուղաբնակ
տնտեսվարողներին հաջողությամբ ծառայելու 10-ամյակի կապակցութ-
յամբ: Դուք մեծ քայլեր եքարել Հայաստանի գյուղական համայնքներում
կյանքիորակիբարելավմանձերառաքելություննուտեսլականնիրագոր-
ծելուուղղությամբ:Ձերգործունեությանարդյունքներըձերկողմիցֆինան-
սավորվողծրագրերում, ինչպեսնաևձեր կոոպերատիվի ընդհանուրֆի-
նանսականկատարողականըպարզևհստակվկայումենայդառաքելութ-
յանիրագործմանգործումձերնվաճումներիմասին:

Եսմեծպատիվունեցա10տարիառաջներգրավվելուձերաշխատանք-
ներում,երբդուքհիմքէիքդնումևկառուցումէիքայնկազմակերպությունը,
որի10-ամյակըմենքայժմտոնումենք:Այստոնակատարությանըմասնակ-
ցելուհրավերստանալըմեծպատիվէինձհամար:

Թո՛ւյլտվեքարտահայտելիմցանկություննուկանխատեսումըհաջորդ
10տարիներիհամար:Հուսովեմ,որերբգա20-ամյակընշելուժամանակը,
դուքայսօրվապեսցույց կտաք, որ բարգավաճողֆինանսականկոոպե-
րատիվեք,որըսպասարկումէէլավելիմեծթվովմարդկանց,վայելումէ
համընդհանուրճանաչում՝գյուղական Հայաստանիկյանքիորակըբարե-
լավելուշնորհիվ,ևդարձելէմիկառույց,որիօրինակովաշխարհիտարբեր
անկյուններիցայլ կազմակերպություններկկարողանանձևավորել իրենց
գյուղատնտեսականզարգացումները:

Ընդունե՛ք իմ շնորհավորանքներըպատվավորանցյալի և լավագույն
մաղթանքներնապագայիհամար:

Հարգանքով,
Ջ.  Ռո բերտ Ֆ րեյ զի 
«TerrapinEnterpriseStrategies»ընկերությանՆախագահևԳործադիրտնօրեն
«MidAtlanticFarmCredit»ընկերությաննախկինՆախագահևԳլխավորգոր-
ծադիրտնօրեն
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Ինձ համար մեծպատիվ է շնորհավորել «ՖարմԿրեդիտԱրմենիա» ընկե-
րությանը վերջինիս 10-ամյակի կապակցությամբ և ողջունել նրա ջանքերը,
որոնքուղղվածենՀայաստանիգյուղականհամայնքներումկյանքիորակիբա-
րելավմանը:ԱՄՆԳյուղդեպարտամենտըհպարտանում է «ՖարմԿրեդիտԱր-
մենիա»-իհիմնադրմանգործումիրունեցածներդրմամբ,ևեսինքսէլհպարտ
եմ,որմասնակիցեմեղելայսնախաձեռնությանը:ՍաԱՄՆկառավարությանև
հայժողովրդիմիջևհաջողվածհամագործակցությանբազմաթիվօրինակներից
մեկնէ.այստարվաընթացքումմենքտոնումենքԱմերիկայիՄիացյալՆահանգ-
ներիևՀայաստանիՀանրապետությանմիջևդիվանագիտականհարաբերութ-
յունների հաստատման 25-ամյակը:ԱՄՆ կառավարության համագործակցութ-
յունը «ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»-ի հետառաջխաղացմանկարևոր քայլ էր ոչ
միայնֆինանսական,այլևգյուղատնտեսությանոլորտիհամար:Յուրաքանչյու-
րը,ումՀայաստանայցելելուբախտէվիճակվել,գիտիայն,ինչգիտեմես.գյու-
ղատնտեսությունըՀայաստանիգյուղականհամայնքներիհամարտնտեսական
աճիշարժիչէհամարվում:ԱյսոլորտումներառվածէՀայաստանիաշխատուժի
40%-ըևՀՆԱ-ի20%-ը:Ուրախեմ,որԱՄՆՄԶԳ-իկողմից«Համագործակցութ-
յունհանունգյուղականհամայնքներիբարգավաճման»և«Գյուղիզարգացման
արդի նախաձեռնություն» ծրագրերին աջակցության միջոցով, Միացյալ Նա-
հանգներըշարունակումեննպաստելգյուղականտնտեսությանզարգացմանը
Հայաստանում՝խրախուսելովձեռնարկատիրությունըևդյուրինացնելովֆինան-
սականմիջոցներիհասանելիությունը:ԱՄՆկառավարությունըմեծապեսգնա-
հատումէիրհամագործակցությունը«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»-իհետ:

 Դես պան  Մա րի Լ.  Յո վա նո վիչ
ՀայաստանումԱՄՆնախկինդեսպան(2008-2011թթ.)

Դեսպան Մարի Լ. Յովանովիչ ԱՄՆ դես պան  Ռի չարդ Մ.  Միլս

Ուղերձներ

Մեծագույն հաճույքով շնորհավորում եմ «Ֆարմ Կրեդիտ Արմե-
նիա»-ին իր տասնամյակի կապակցությամբ: Ամերիկյան կառավա-
րության կողմիցԱՄՆԳյուղդեպարտամենտի միջոցով ցուցաբերած
աջակցությունը«ՖարմԿրեդիտ»-ինմեկնէայնհազարավորհամա-
գործակցություններից, որոնքմենքայսօրտոնում ենք Հայաստանի
Հանրապետության հետ դիվանագիտական հարաբերությունների
հաստատման 25-ամյակին ընդառաջ: ԱՄՆ կառավարությունը շա-
րունակումէհամագործակցելՀայաստանիհետ՝զարգացնելուգյու-
ղատնտեսականսեկտորը՝երկրիտնտեսությանամենակենսականև
կարևոր ճյուղերից մեկը: Գյուղատնտեսության զարգացմանաջակ-
ցության գործումամերիկյան կառավարությունըտրամադրել էայն
բոլորհմտությունները,գիտելիքներըևռեսուրսները,որոնքանհրա-
ժեշտենեղելհայգյուղատնտեսներին՝ապահովելուբերքևսնունդ
տեղիբնակչությանհամար,ինչպեսնաևմրցունակլինելուտեղական
ևտարածաշրջանայինշուկաներում:Եսհպարտեմայնկարևորդե-
րով,որԱՄՆ-նկատարելէաջակցելու«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»-ին
ևՀայաստանիգյուղատնտեսությանը:
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Ինձ համար մեծպատիվ է շնորհավորել «ՖարմԿրեդիտԱրմենիա» ընկե-
րությանը վերջինիս 10-ամյակի կապակցությամբ և ողջունել նրա ջանքերը,
որոնքուղղվածենՀայաստանիգյուղականհամայնքներումկյանքիորակիբա-
րելավմանը:ԱՄՆԳյուղդեպարտամենտըհպարտանում է «ՖարմԿրեդիտԱր-
մենիա»-իհիմնադրմանգործումիրունեցածներդրմամբ,ևեսինքսէլհպարտ
եմ,որմասնակիցեմեղելայսնախաձեռնությանը:ՍաԱՄՆկառավարությանև
հայժողովրդիմիջևհաջողվածհամագործակցությանբազմաթիվօրինակներից
մեկնէ.այստարվաընթացքումմենքտոնումենքԱմերիկայիՄիացյալՆահանգ-
ներիևՀայաստանիՀանրապետությանմիջևդիվանագիտականհարաբերութ-
յունների հաստատման 25-ամյակը:ԱՄՆ կառավարության համագործակցութ-
յունը «ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»-ի հետառաջխաղացմանկարևոր քայլ էր ոչ
միայնֆինանսական,այլևգյուղատնտեսությանոլորտիհամար:Յուրաքանչյու-
րը,ումՀայաստանայցելելուբախտէվիճակվել,գիտիայն,ինչգիտեմես.գյու-
ղատնտեսությունըՀայաստանիգյուղականհամայնքներիհամարտնտեսական
աճիշարժիչէհամարվում:ԱյսոլորտումներառվածէՀայաստանիաշխատուժի
40%-ըևՀՆԱ-ի20%-ը:Ուրախեմ,որԱՄՆՄԶԳ-իկողմից«Համագործակցութ-
յունհանունգյուղականհամայնքներիբարգավաճման»և«Գյուղիզարգացման
արդի նախաձեռնություն» ծրագրերին աջակցության միջոցով, Միացյալ Նա-
հանգներըշարունակումեննպաստելգյուղականտնտեսությանզարգացմանը
Հայաստանում՝խրախուսելովձեռնարկատիրությունըևդյուրինացնելովֆինան-
սականմիջոցներիհասանելիությունը:ԱՄՆկառավարությունըմեծապեսգնա-
հատումէիրհամագործակցությունը«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»-իհետ:

 Դես պան  Մա րի Լ.  Յո վա նո վիչ
ՀայաստանումԱՄՆնախկինդեսպան(2008-2011թթ.)

Դեսպան Մարի Լ. Յովանովիչ ԱՄՆ դես պան  Ռի չարդ Մ.  Միլս

Ուղերձներ

Մեծագույն հաճույքով շնորհավորում եմ «Ֆարմ Կրեդիտ Արմե-
նիա»-ին իր տասնամյակի կապակցությամբ: Ամերիկյան կառավա-
րության կողմիցԱՄՆԳյուղդեպարտամենտի միջոցով ցուցաբերած
աջակցությունը«ՖարմԿրեդիտ»-ինմեկնէայնհազարավորհամա-
գործակցություններից, որոնքմենքայսօրտոնում ենք Հայաստանի
Հանրապետության հետ դիվանագիտական հարաբերությունների
հաստատման 25-ամյակին ընդառաջ: ԱՄՆ կառավարությունը շա-
րունակումէհամագործակցելՀայաստանիհետ՝զարգացնելուգյու-
ղատնտեսականսեկտորը՝երկրիտնտեսությանամենակենսականև
կարևոր ճյուղերից մեկը: Գյուղատնտեսության զարգացմանաջակ-
ցության գործումամերիկյան կառավարությունըտրամադրել էայն
բոլորհմտությունները,գիտելիքներըևռեսուրսները,որոնքանհրա-
ժեշտենեղելհայգյուղատնտեսներին՝ապահովելուբերքևսնունդ
տեղիբնակչությանհամար,ինչպեսնաևմրցունակլինելուտեղական
ևտարածաշրջանայինշուկաներում:Եսհպարտեմայնկարևորդե-
րով,որԱՄՆ-նկատարելէաջակցելու«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»-ին
ևՀայաստանիգյուղատնտեսությանը:
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Մեզանիցոմանք,ումհաջողվելէիրենցկյան-
քի մեծ մասն անցկացնել աշխարհի առավել
զարգացածժողովրդավարերկրներում,հաճախ
մեղավորեննրանում,որընդունումենմեզբա-
ժինընկածառատություննիբրևբնականշնորհ:
Մենքմեղավորենքնաևնրանում,որչենքհիշում
ոչայնքանվաղեմիանցյալըևմոռանումենք,թե
ինչպես ենք հասել ներկայիս իրավիճակին: Այ-
սինքն, մենք դա կմոռանայինք, եթե մեզ բախտ
չվիճակվեր տեսնելու, թե ինչպես է կրկնվում
պատմությունը:

Իմ դեպքում, այդպիսի բախտի դերում հան-
դեսեկավայնգործընկերությունըևընկերները,
ումեսձեռքբերեցիԽորհրդայինՄիությաննախ-
կինհանրապետություններիցմեկում՝Հայաստա-
նում:ԱյնժամանակՀայաստանը,որնաշխարհի
ամենահին,ամենասուրբև գեղեցիկերկրներից
մեկն է, դեռևս դեպի ինքնիշխան պետության
անցում կատարելու ընթացքի մեջ էր, իսկապ-
րուստի կայուն աղբյուր ունենալու կենսական
կարիքը նման պետություն կառուցելու համար
անհրաժեշտհիմնաքարերիցմեկնէր:

Բարեբախտաբար,ԱրմենԳաբրիելյանանու-
նովմիանձնավորությունևնրագործընկերներն
արագ հասկացան, որայդ նպատակին հասնե-
լու գրավականը հայ ֆերմերիաշխատանքային
էթիկան,վճռականությունըևհնարամտությունը
գործի դնելն է: Դրա համար, իր հերթին, պա-
հանջվում էր ֆերմերների համար վարկավոր-
մանվստահելիաղբյուրիառկայությունթե՛ լավ,
թե՛ ծանր ժամանակներում: Արմենը և նրա թի-
մը դիմեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգնե-
րում գործող «Ֆարմ Կրեդիտ համակարգ»-ին:
Այդ կազմակերպությունն արդեն մոտ 100 տա-
րեկանէրևսկսել էրծառայելֆերմերներինմի
միջավայրում,որըշատնմանէրայդժամանակ
Հայաստանումառկաիրավիճակին:«ՖարմԿրե-
դիտ»-ը ստանձնել էր մի առաքելություն, որը
կոոպերատիվ սեփականության եղանակով հա-
մապատասխանեցնումէրֆերմերներիևնրանց
վարկավորողներիշահերըևորիդեպքումիրա-
կանացվում էր գիտելիքի ու հաջողված փորձի
փոխանակում:

Հանդիսանալով այդ ժամանակ «Ֆարմ Կրե-
դիտ Համակարգի» կառույցի՝ «CoBank»-ի գոր-

ծադիր տնօրենը, ես ոգևորություն զգացի՝
տեսնելով այն մեծ հանձնառությունը, առա-
քելությանոգինևհրատապությանզգացումը,
որըցուցաբերումէինԱրմենըևնրաթիմը:Դի-
մակայելով շատավելի լուրջ բարդություննե-
րի,քանմենքկարողէինքպատկերացնելայդ
ժամանակ՝10տարիառաջստեղծվեց«Ֆարմ
Կրեդիտ Արմենիա»-ն, որը հիմնադրվեց այն
կոոպերատիվսկզբունքներով,որոնքամբողջ
աշխարհում դրսևորել են իրենց կայունութ-
յունը: Սկսնակ կազմակերպությունից մինչև
հաջողակ կոոպերատիվ ֆինանսական հաս-
տատություն տանող ճանապարհին «Ֆարմ
Կրեդիտ Արմենիա»-ի անդամ-փայատերերը
և աշխատակիցներն ակտիվորեն պայքա-
րումէինիրենցհանդիպածբազմաթիվմար-
տահրավերներիդեմ՝իրականացնելովիրենց
առաքելությունը: Որպես երկար տարիների
միջազգայինփորձունեցողբանկայինոլորտի
մասնագետ,կարողեմփաստել,որընդամենը
10 տարիների համար սա եզակի և հսկայա-
կանձեռքբերումէ:

«Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-ն, Հայաստա-
նի ֆերմերները և Հայաստանի ժողովուր-
դը դեռ հանդիպելու են մարտահրավերների՝
տանելովիրենցերկիրըդեպիավելիպայծառ
ապագան:Սակայննրանքունեննաևհնարա-
վորություններ.հնարավորություններ,որոնքի
վերջոբարելավելու ենմարդկանցկյանքնու
հասարակությունը:

«CoBank»-ի,«ՖարմԿրեդիտՀամակարգ»-իև
անձամբինձհամարմեծպատիվևբավակա-
նություն էականատես լինել «ՖարմԿրեդիտ
Արմենիա»-իհաջողությանը:Կազմակերպութ-
յանտասնամյակինբոլորիսանունիցփոխան-
ցում եմ մեր անկեղծ շնորհավորանքներն ու
ամենաջերմ մաղթանքներն Արմենին, ընկե-
րությանանդամ-փայատերերին,թիմինևՀա-
յաստանում բնակվող բոլոր հիանալի մարդ-
կանց:

 Ռո բերտ էն գել 
«CoBank»-ի նախկին Գլխավոր գործադիր
տնօրենևավագխորհրդական

Ռոբերտ էնգել

Ուղերձներ
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Ուղերձներ

Հարգելի՛պարոննախագահ,

«Կոոպերատիվների միջազգային դա-
շինք»-ի (ICA) անունից ցանկանում եմ
սրտանց շնորհավորել Ձեր կոոպերատի-
վինևնրաանդամներին՝գործունեության
10տարինհաջողությամբավարտելուհա-
մար:

Համագործակցելու պատրաստա-
կամությունը եզակի և անփոխարինելի
ներդրում է այն հասարակության հարս-
տացման գործում, որտեղ մենք ապրում
ենք: Ամբողջ աշխարհում կոոպերատիվի
մոդելըկարևորներդրումէկատարումսո-
ցիալ-տնտեսական զարգացման գործում:
Կենսունակ և կայուն ձեռնարկություններ
ստեղծելով՝կոոպերատիվշարժումնապա-
հովումէարդյունավետաշխատատեղերև
ձևավորումէկայունեկամուտ,ինչընպաս-
տումէաղքատությանկրճատմանը:Բացի
այդ,կոոպերատիվները,ելնելովիրենցար-
ժեքներիցևսկզբունքներիցևկարևորելով
իրենց տեղական համայնքների բարեկե-
ցությունը,ամրապնդումենգյուղականտնտեսություններըևզգալի
դրականազդեցությունենթողնումհասարակությանմնացածհատ-
վածիվրա:

Կոոպերատիվ մոտեցման ուժը նրանում է, որայնարտապատ-
կերումէմարդկանցկյանքը,արժեքները,պարտավորություններըև
ստեղծարարմիտքը:

2007թ.-ին, երբ «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-ն հիմնադրվեց, նրա
կազմումկայինընդամենը57ֆերմերներ։Տարիներիընթացքումկա-
ռույցինհաջողվեցաճելևզարգանալ,քանիորայնհոգումէհայժո-
ղովրդիհամարկենսականմիկարիք՝տրամադրելովփոքրձեռնար-
կատերերիպահանջներինհամապատասխանեցվածվարկեր:Այսօր
կոոպերատիվնունիավելիքան6400անդամ-փայատեր,ինչըիսկա-

պեսմեծհաջողությունէՀայաստանիպայ-
մաններում: «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-ի
պատմությունը կոոպերատիվ շարժման
ուժիարտացոլումնէ:

Կոոպերատիվներըէականփոփոխութ-
յուններ են կատարում համայնքներում:
Կոոպերատիվի առաքելության հիմքում
ընկածէոչայնքանտնտեսականգործու-
նեությունը, որքան այնպիսի լուծումներ
գտնելը,որոնքկուղղորդենհամայնքներին
իրենց նպատակների իրագործմանը: Դա
հենց «ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»-ի դեպքն
է:Մենքպետքէշարունակենքներկայաց-
նել մեր պատմությունը կառավարության
պաշտոնատար անձանց և տնտեսութ-
յան ոլորտի առաջատարներին, որպեսզի
նրանք խթանեն նոր կոոպերատիվների
ստեղծումն ի շահ բոլորի: Մեր ներդրումը
շատ կարևոր է համաշխարհայինտնտե-
սության համար, քանի որ օգնում է հա-
վասարակշռությունստեղծելմասնավորև
պետական հատվածների միջև: Սակայն
մերներդրումըկարողէէլավելիմեծանալ

մերհամատեղաշխատանքիշնորհիվ,որըմեզկօգնիավելիլավաշ-
խարհստեղծելապագասերունդներիհամար:

Կրկինցանկանումեմնշել,որմեծապեսցավումեմ,որչեմկարող
անձամբՁեզհետլինել.առաջինհերթին,քանիորհամոզվածեմ,որ
դահիշարժանօրէլինելու,ևերկրորդը՝որովհետև,որոշակիիմաս-
տով,դանաևամբողջկոոպերատիվհամայնքիտոննէ,որնամենօր
գործումէաշխարհըկատարելագործելուուղղությամբ:


Խորինհարգանքով,
ՄոնիքՖ.Լերու
Նախագահ

Կոոպերատիվների միջազգային դաշինքի նախագահ Մոնիք Ֆ. Լերու
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Ուղերձներ

Հարգելի՛պարոննախագահ,

«Կոոպերատիվների միջազգային դա-
շինք»-ի (ICA) անունից ցանկանում եմ
սրտանց շնորհավորել Ձեր կոոպերատի-
վինևնրաանդամներին՝գործունեության
10տարինհաջողությամբավարտելուհա-
մար:

Համագործակցելու պատրաստա-
կամությունը եզակի և անփոխարինելի
ներդրում է այն հասարակության հարս-
տացման գործում, որտեղ մենք ապրում
ենք: Ամբողջ աշխարհում կոոպերատիվի
մոդելըկարևորներդրումէկատարումսո-
ցիալ-տնտեսական զարգացման գործում:
Կենսունակ և կայուն ձեռնարկություններ
ստեղծելով՝կոոպերատիվշարժումնապա-
հովումէարդյունավետաշխատատեղերև
ձևավորումէկայունեկամուտ,ինչընպաս-
տումէաղքատությանկրճատմանը:Բացի
այդ,կոոպերատիվները,ելնելովիրենցար-
ժեքներիցևսկզբունքներիցևկարևորելով
իրենց տեղական համայնքների բարեկե-
ցությունը,ամրապնդումենգյուղականտնտեսություններըևզգալի
դրականազդեցությունենթողնումհասարակությանմնացածհատ-
վածիվրա:

Կոոպերատիվ մոտեցման ուժը նրանում է, որայնարտապատ-
կերումէմարդկանցկյանքը,արժեքները,պարտավորություններըև
ստեղծարարմիտքը:

2007թ.-ին, երբ «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-ն հիմնադրվեց, նրա
կազմումկայինընդամենը57ֆերմերներ։Տարիներիընթացքումկա-
ռույցինհաջողվեցաճելևզարգանալ,քանիորայնհոգումէհայժո-
ղովրդիհամարկենսականմիկարիք՝տրամադրելովփոքրձեռնար-
կատերերիպահանջներինհամապատասխանեցվածվարկեր:Այսօր
կոոպերատիվնունիավելիքան6400անդամ-փայատեր,ինչըիսկա-

պեսմեծհաջողությունէՀայաստանիպայ-
մաններում: «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-ի
պատմությունը կոոպերատիվ շարժման
ուժիարտացոլումնէ:

Կոոպերատիվներըէականփոփոխութ-
յուններ են կատարում համայնքներում:
Կոոպերատիվի առաքելության հիմքում
ընկածէոչայնքանտնտեսականգործու-
նեությունը, որքան այնպիսի լուծումներ
գտնելը,որոնքկուղղորդենհամայնքներին
իրենց նպատակների իրագործմանը: Դա
հենց «ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»-ի դեպքն
է:Մենքպետքէշարունակենքներկայաց-
նել մեր պատմությունը կառավարության
պաշտոնատար անձանց և տնտեսութ-
յան ոլորտի առաջատարներին, որպեսզի
նրանք խթանեն նոր կոոպերատիվների
ստեղծումն ի շահ բոլորի: Մեր ներդրումը
շատ կարևոր է համաշխարհայինտնտե-
սության համար, քանի որ օգնում է հա-
վասարակշռությունստեղծելմասնավորև
պետական հատվածների միջև: Սակայն
մերներդրումըկարողէէլավելիմեծանալ

մերհամատեղաշխատանքիշնորհիվ,որըմեզկօգնիավելիլավաշ-
խարհստեղծելապագասերունդներիհամար:

Կրկինցանկանումեմնշել,որմեծապեսցավումեմ,որչեմկարող
անձամբՁեզհետլինել.առաջինհերթին,քանիորհամոզվածեմ,որ
դահիշարժանօրէլինելու,ևերկրորդը՝որովհետև,որոշակիիմաս-
տով,դանաևամբողջկոոպերատիվհամայնքիտոննէ,որնամենօր
գործումէաշխարհըկատարելագործելուուղղությամբ:


Խորինհարգանքով,
ՄոնիքՖ.Լերու
Նախագահ

Կոոպերատիվների միջազգային դաշինքի նախագահ Մոնիք Ֆ. Լերու
Մեր աշխատակիցների բարեմաղթանքները

«Ֆարմ Կրեդիտ»-ը անցած 8 տարիների ընթացքում շատ 
գիտելիքներ է տվել ինձ. ես ինձ ավելի կայացած և ապահով 
եմ զգում իմ երկրում: Վստահ կարող եմ ասել, որ մեր 
կառույցը ստեղծված չէ միայն հաճախորդների 
ֆինանսական կարիքները բավարարելու համար: Մենք 
եզակի օրինակ ենք մեր երկրի ֆինանսական շուկայում և 
հասարակության համար մեր թափանցիկությամբ և 
աշխատանքին նվիրվածությամբ:
Սրտանց շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս մեր 
կազմակերպության 10-րդ տարելիցի կապակցությամբ`
մաղթելով ամրություն, բարգավաճում և նորանոր 
ձեռքբերումներ:

նայսորտեՊղեշւոՄ
ԳԳՏ տե ղա կալ /  Գոր ծառ նա կան տնօ րեն

կարիՇ նայջայոԲ
«Էջ միա ծին» մաս նաճ յու ղի կա ռա վա րիչ

տնարՀ նայրազաիղԵ
ԳԳՏ  Տե ղա կալ /  Վար կա յին տնօ րեն

Արմեն նայնադրաՎ
 Լի զին գի և  հի փո թե քի բաժ նի ղե կա վար

Արսեն Լոբյան
«Ար մա վիր» մաս նաճ յու ղի կա ռա վա րիչ

Ազնվություն, անաչառություն, անհատական մոտեցում. մարդկային և գործնական այս 
բարձր արժեքների համադրությունն է գերիշխել «Ֆարմ Կրեդիտ»-ի նախորդ տասը 
տարիների աշխատանքային կենսագործունեության ընթացքում, ինչն էլ 
հնարավորություն է տվել յուրաքանչյուր աշխատակցի սիրել և կապվել կառույցի հետ:
«Ֆարմ Կրեդիտ»-ին մաղթում եմ կանաչ և հարթ ճանապարհ դեպի գյուղական 
Հայաստանի բարդ ու խնդիրներով լի ֆինանսական աշխարհ:

Սրտանց շնորհավորում եմ բոլորիս մեր կազմակերպության 
տասնամյակի կապակցությամբ:
Այս  տասը տարիների ընթացքում մենք հասել ենք բազում 
հաջողությունների: Համոզված եմ, որ այդ ամենը չէր լինի, 
եթե չլիներ կոոպերատիվի անդամ-փայատերերի հավատը  
մեր նկատմամբ:
Վստահ եմ, որ «Ֆարմ Կրեդիտ»-ի ապագան լինելու է 
լուսավոր, բարեկեցիկ, իսկ մեր ընտրած ուղին՝ հաղթական:
Այս նշանակալից տարելիցի կապակցությամբ ցանկանում եմ 
բոլորիս հավատ՝ մեր միասնական նպատակին հասնելու 
ճանապարհին:

Ուրախ եմ, որ տասը տարի առաջ ես անդամակցում էի այն 
թիմին, որի ջանքերով և մեր անդամ-փայատերերի 
մասնակցությամբ հիմնադրվեց մեր վարկային 
կոոպերատիվը: Այս տարիները ապացուցեցին, որ այն 
գաղափարները և արժեքները, որոնք դրված են 
կազմակերպության գաղափարական հիմքում, կենսունակ 
են և պահանջված: 
Սրտանց շնորհավորում եմ բոլորիս տասնամյա 
տարեդարձի առթիվ:

Անցած 10 տարիների ընթացքում մենք միասին անցել ենք մի 
ճանապարհ, որը կոչվում է «Ֆարմ Կրեդիտ վարկային 
կոոպերատիվի ստեղծում և կայացում»: Այդ ճանապարհը լի էր 
տարաբնույթ բարդություններով և խոչընդոտներով ու միևնույն 
ժամանակ շատ հետաքրքիր ու հիշարժան իրադարձություններով: 
Այն ամենը, ինչ մենք այսօր ունենք, ստեղծվել է մեր բոլորի 
քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում: 
Շնորհավորում եմ բոլորիս «Ֆարմ Կրեդիտ»-ի 10-ամյակի 
կապակցությամբ և թո՛ղ մենք լինենք այնքան ուժեղ և խելացի, որ 
կարողանանք շարունակել մեր գործը, այնքան ազնիվ և 
թափանցիկ, որպեսզի մեր շարքերը համալրվեն նորանոր 
անդամ-փայատերերով:
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