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Հիմնական ցուցանիշներ
2017 թ. հուլիսի 31-ի դրությամբ
Ակտիվներ
Վարկային պորտֆել (ներառյալ լիզինգ)
Ընդհանուր կապիտալ
10 տարում տրամադրված վարկերի ծավալ
Կոոպերատիվի անդամների քանակ
Միջին վարկի չափ
Վարկավորման ժամկետ
Միջին արդյունավետ տոկոսադրույք

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 %

Ժամկետանց վարկեր (>0 օր)

0.9 %

ROE

4.4 %

ROA

0.6 %

Գյուղատնտեսության ոլորտի

71.5 %

վարկերի մասնաբաժինը
Անձնակազմ

78

Գրասենյակների քանակ

10

Գյուղական վայրում բնակվող
հաճախորդների մասնաբաժինը

99 %
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Մեր գործընկերները

Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն՝
«Երգի-պարի ազգային ակադեմիա», «Հայասստան համահայկական հիմնադրամ», «Գյուղկոոպ» աջակցության հիմնադրամ
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ԳԳՏ / նախագահի և Դիտորդ խորհրդի նախագահի ուղերձը

ԱՐՄԵՆ
ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
Գլխավոր գործադիր տնօրեն / Նախագահ
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Հարգելի՛անդամ-փայատերեր,
 եզ ենք ներկայացնում Հայաստանում
Ձ
միակվարկայինկոոպերատիվկառույցի
տասնամյաուղուտարեգրությունը:
Որդեգրելով ԱՄՆ Ֆարմ Կրեդիտ Համակարգիլավագույնփորձըևզարգացնելով այն հայկական իրականության
պայմաններում՝ անցած տասը տարիների ընթացքում «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա» վարկային կոոպերատիվը կարողացավ կայանալ և իր ուրույն տեղն ունենալ Հայաստանի Հանրապետության
գյուղատնտեսության և փոքր և միջին
բիզնեսիվարկավորմանոլորտում:
Հ
 արթչէինայդտասըտարիները,սակայն հաղթահարելով խոչընդոտները,
մենքդարձանքէլավելիուժեղ,հաստատակամ և նպատակասլաց: Ինչ խոսք,
դժվար էր կայանալ և աճել ՀՀ ֆինանսական շուկայում տիրող խիստ մրցակցության պայմաններում, բայց մեր թիմի
համախմբված աշխատանքի շնորհիվ
այսօրկայացածենք, ինքնաբավ և ինքնաշխատ:
Երբստեղծվումէր«ՖարմԿրեդիտ»-ը,
շատերնէինթերահավատ:Մերծնունդը
համընկավ միջազգային ֆինանսական
ճգնաժամիհետ,ոչոքչէրկարողգուշակել մեր ապագան, բայց մենք կարողացանք հաջողությամբ հաղթահարել մեզ
վիճակվածժամանակիփորձությունը:

Մեր կոոպերատիվը ստեղծվել է ֆերմերների կողմից ֆերմերների համար, և
նրա հիմնադիրներն առաջնորդվել են
«Համագործակցություն ի շահ բոլորի»
նշանաբանով՝ ի բարօրություն աշխատող, արարող մարդկանց: Չշեղվելով
մեր որդեգրած արժեքներից և տեսլականից՝ շարունակել ենք հետևողականորեն ներդնել կոոպերատիվ վարկավորման սկզբունքները՝ մատուցելով այդ
սկզբունքների վրա հիմնված մատչելի
վարկայինծառայություններ:
Հարկ ենք համարում նշել Դիտորդ
խորհրդի և գործադիր կազմի համագործակցված աշխատանքը կազմակերպության կայացման և կառավարման
գործում: Համաձայն մեր կանոնադրության՝յուրաքանչյուրմարզԴիտորդխորհրդումունիմեկականընտրվածներկայացուցիչ,ովքերհամատեղքննարկումենև
ընդունում կազմակերպության ռազմավարականորոշումները:
Համատեղ պատկերացնում ենք այն
մեծ պատասխանատվությունը, որը
տրված է Դիտորդ խորհրդին և գործադիր ղեկավարությանը կազմակերպության ռազմավարական և մարտավարական որոշումների ընդունման գործում:
Մենք միասնական թիմով փորձում ենք
լուծել պատմության հրամայականով
մեզվիճակվածմարտահրավերը՝կայաց-

նել և զարգացնել Հայաստանի Հանրապետության առաջին և միակ վարկային
կոոպերատիվը:
Մենք մեր կառուցվածքով էապես
տարբերվումենքայլվարկայինկազմակերպություններից. անկախ փայամասնակցության չափից բոլոր մասնակիցներնունենմեկձայնիիրավունք:«Ֆարմ
Կրեդիտ»-ը մեր փայատեր անդամների
համար միայն վարկատու չէ: Անդամագրվելով կառույցին՝ նրանք դառնում
ենկառույցիսեփականատեր՝ամրագրելով իրենց փայամասնակցությունը կոոպերատիվի կապիտալում, ձեռք բերելով
կանոնադրությամբ սահմանված բոլոր
իրավունքներն ու պարտականությունները:
Նրանցից յուրաքանչյուրը իր փայամասնակցությամբ նպաստում է մեր
երկրի զարգացմանն ու առաջընթացին՝ վարկ ստանալու հնարավորություն
ստեղծելով նաև այլ մարդկանց համար:
Կարողենքվստահեցնել,որփայատերերից ընտրված Դիտորդ խորհուրդը աշխատակազմիհետհամատեղիրգործունեություններում առաջնորդվում է բացառապես կազմակերպության անդամփայատերերիշահերիիրականացմամբ:
Ժամանակին համընթաց «Ֆարմ Կրեդիտ»-ը կարող է դառնալ յուրօրինակ
կոոպերատիվ ազգային կառույց՝ վերածվելով ժողովրդական կոոպերատիվ

բանկի:
Մեր շնորհակալությունն ենք հայտնում այս տարիների ընթացքում մեզ
մշտապես աջակցություն ցուցաբերած
բոլորմիջազգայինևտեղականգործընկեր-կառույցներին, ՀՀ Կենտրոնական
բանկին, Գերմանահայկական հիմնադրամին:
Շնորհակալությունենքհայտնումկոոպերատիվի անդամ-փայատերերին, մեր
աշխատակազմին,Դիտորդխորհրդիբոլորանդամներին,առանցորոնցնվիրականջանքերիհնարավորչէրլինիհաջողությամբհատելտասնամյահետագիծը:
Հարգելի՛անդամ-փայատերեր,
Այսօր՝ տասը տարի անց, հիշում ենք
մեր անցած ուղին և հպարտությամբ
փաստում,որանշրջելիէ«ՖարմԿրեդիտ
Արմենիա» վարկային կոոպերատիվի
առաջընթացը:
Մենք շարունակում ենք վստահ, կայունևխելամիտքայլերովառաջմղելմեր
կոոպերատիվը՝ ի շահ գյուղական համայնքների բնակիչների, փոքր ու միջին
բիզնեսների սեփականատերերի, ի շահ
մերբոլորփայատերերի:
Մեր դռները շարունակում են բաց
մնալ բոլոր մեր հայրենակիցների համար,ովքերամենօրյաքրտնաջանևարդար աշխատանքով նպաստում են մեր
երկրիամրապնդմանը:

ՍԵՐՅՈԺԱ
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
Դիտորդ խորհրդի նախագահ
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ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյան
Կենտրոնական բանկը շնորհավորում է «Ֆարմ Կրեդիտ»-ի գործունեությանտասնամյակիկապակցությամբ:
Համաշխարհային
տնտեսության զարգացման և տնտեսական
ինտեգրացիոն
գործընթացների
խորացման ներկա պայմաններում կարևորվում է տնտեսության
առանձին ոլորտների զարգացման,
անհրաժեշտ ճկունության ապահովման, մրցակցային առավելությունների ճիշտ և նպատակային
օգտագործման անհրաժեշտությունը: Կենտրոնական բանկը բարձր
է գնահատում «Ֆարմ Կրեդիտ»
վարկային կոոպերատիվի աշխատանքը, դերն ու նշանակությունը
երկրի տնտեսության գերակա ճյուղերից մեկի՝ գյուղատնտեսության
բնագավառում:
Կոոպերատիվը մշտապես ապահովել է տնտեսության վարկավորմանբարձրաճիտեմպեր՝զուգահեռ
ապահովելովվարկերիբարձրվերադարձելիություն՝շնորհիվ
ոլորտում առկա մարտահրավերներին յուրովի դիմակայելու, գոյություն ունեցող խնդիրները նորարար լուծումներով
փոխարինելու: Այս ամենին նպաստել են նաև օտարերկրյա
մասնագետների մոտ վերապատրաստում անցած և ժամանակի պահանջներին համապատասխանող անձնակազմը, արևելյան ու արևմտյան համագործակցային մշակույթի,
4
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առաջավորփորձիտեղայնացումըև
այնպիսիսկզբունքներիորդեգրումը,
ինչպիսիք են՝ պրոֆեսիոնալիզմը,
թափանցիկությունը, հետևողականությունըևազնվությունը:
Գնահատելով մարդկային կապիտալի դերը՝ Կենտրոնական բանկը ողջունում է գյուղատնտեսությաննառավելմոտկանգնած,առկա
խնդիրներն ավելի լավ պատկերացնող, հաճախորդների պոտենցիալը բացահայտելուն և առավել
նպատակայինուարդյունավետօգտագործելուն ուղղված «Ֆարմ Կրեդիտ»-իգործելաոճը՝հաշվիառնելով
այն,որհենցայդհաճախորդներնեն
հանդիսանումվերջինիսանդամ,սեփականատեր, մասնակից և շահառու:
Մենք նաև խրախուսում ենք
«Ֆարմ Կրեդիտ»-ի ընդլայնվող համագործակցությունը համայնքային,
պետական, օտարերկրյա և միջազգայինկառույցներիհետ,որըհետագայում նոր լուծումների ու նոր նախագծերի հիմք կարող է
դառնալ:
Հաջողությունենքմաղթումձերբոլորնախաձեռնություններում՝ ևս մեկ անգամ գնահատելով ձեր դերը մեր երկրի
գյուղականհամայնքներիզարգացման,վերջիններիստնտեսական ու ֆինանսական համահարթեցման, բնակիչների
կյանքիորակիբարելավմանգործում:

10 î²ðÆ Æ Þ²Ð ´àÈàðÆ
2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2007

2017
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Մեր կոոպերատիվի պատմությունը
Էջ

Մեր մասնաճյուղերը

Ֆինանսական ցուցանիշներ

Մեր անդամ-փայատերերը

Ուղերձներ

6
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8

Էջ 30

Էջ 34

Էջ 38

Էջ 52

Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիայի
հիմնական արժեքներն են

▲

Ազնվություն

▲

Հարգանք

▲

Հետևողականություն

▲

Հաճախորդի կարևորում

▲

Թիմային աշխատանք

▲

Պատշաճություն

▲

Բարձր կատարողականություն

▲

Պրոֆեսիոնալիզմ

▲

Թափանցիկություն

ՖԱՐՄ ԿՐԵԴԻՏ ԱՐՄԵՆԻԱ ՈՒՎԿ ԱԿ |
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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

2007

թ-ին ամերիկյան «Ֆարմ Կրեդիտ Համակարգ»-ի մոդելով, ԱՄՆ Գյուղդեպարտամենտի ֆինանսական և տեխնիկական
աջակցությամբ և 57 հայ ֆերմերների նախաձեռնությամբ «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա» վարկային կոոպերատիվը սկսում է իր գործունեությունը՝ ուղղված մեկ ընդհանուր գաղափարի իրականացմանը, այն է՝ բարելավել Հայաստանում գյուղաբնակ ձեռներեցների տնտեսությունները՝ տրամադրելով մատչելի և հասանելի վարկային միջոցներ: Ֆինանսական ճգնաժամի և անբավարար միջոցների պայմաններում
փորձելով հաստատել կոոպերատիվ կառույցի մոդելը Հայաստանում՝ «Ֆարմ Կրեդիտն» առաջ է քայլում, և նույն թվականի փետրվարին
գումարվում է կազմակերպության հիմնադիր ժողովը, որի ընթացքում հաստատվում է կազմակերպության կանոնադրությունը, ընտրվում
են «Ֆարմ Կրեդիտ»-ի Դիտորդ խորհրդի անդամները, խորհրդի նախագահը և գործադիր մարմինը:
Ամիսներ անց՝ սեպտեմբերի 18-ին, «Ֆարմ Կրեդիտ»-ը պաշտոնապես գրանցվում է նաև ՀՀ Կենտրոնական բանկում որպես ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն, առևտրային կոոպերատիվ, որին հաջորդում են ԱՄՆ «Ֆարմ Կրեդիտ Համակարգ»-ի բանկերի ներկայացուցիչների այցելությունները Հայաստան և «Ֆարմ Կրեդիտ»-ի ինքնահաստատումը որպես վարկային կոոպերատիվ:

2007

11

թ. դեկտեմբերին
-ին «Ֆարմ Կրեդիտ»-ի երևանյան գրասենյակում առաջին աշխատակիցները հանդիսավոր արարողությամբ տրամադրեցին առաջին 3 վարկերը՝ դրանով իսկ սկիզբ դնելով մի ազգանվեր գործի, որն այսօր բոլորում է արդեն իր
տասնամյա տարեդարձը:

8
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Մեր կոոպերատիվի պատմությունը
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Մեր կոոպերատիվի պատմությունը

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

2008

թ. «Ֆարմ Կրեդիտ»-ի պատմության մեջ նշանավորվեց «Հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամ-Հայաստան» ՊՈԱԿ-ի հետ համագործակցության հաստատմամբ, ինչի արդյունքում մենք ՀՄՀ-Հայաստան ծրագրի «Ջրից դեպի շուկա» վարկային բաղադրիչի շրջանակներում հնարավորություն ստացանք գյուղացիական տնտեսություններին ցուցաբերելու տեխնիկական օժանդակություն գիտելիքների և նոր տեխնոլոգիաների
փոխանցման միջոցով, ինչպես նաև մատչելի վարկային միջոցներ տրամադրելու ծրագրի շահառուներին:
Տարին նշանավորվեց ԱՄՆ «Ֆարմ Կրեդիտ Համակարգ»-ի մեր գործընկեր-հովանավորների այցելություններով, որոնք իրենց աջակցությամբ
մշտապես խթանել են մեր վարկային կոոպերատիվի զարգացումը: Նրանց շարքում էին «Ֆարմ Կրեդիտ Ադմինիստրացիա»-ի գլխավոր գործադիր
տնօրեն/նախագահ Նենսի Փելլեթը, «Ֆարմ Կրեդիտ Վիրջինիաս» կոոպերատիվ բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն Դեիվ Լոուրենսը, նույն բանկի
խորհրդի նախագահ Ջոն Ուելսը: Ամերիկյան մեր բարեկամների շարքում անհնար է չառանձնացնել 2008-2011թթ. Երևանում ԱՄՆ դեսպան Մարի
Յովանովիչին և ԱՄՆ Գյուղդեպարտամենտի Արտաքին գյուղատնտեսական ծառայությունների ներկայացուցիչ Ֆրեդ Ջոնսթոնին, ովքեր բազմիցս
աջակցել են «Ֆարմ Կրեդիտ»-ին կայացման մարտահրավերներով լի ճանապարհին:

10
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2007• 2008 •

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

• «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 Կրեդիտ Արմենիա»-ն հայաստանյան այն եզակի կառույցներից է, որոնք շահագրգիռ են իրենց աշխատակիցների կրթամակարդակի բարձրացման և ուսուցման համար: 2009թ. ապրիլի 27-ից մայիսի 1-ը «Ֆարմ Կրեդիտ»-ի մի շարք աշխատակիցներ մասնակցեցին Վաշինգտոնում «Microfin» ծրագրի դասընթացին, ինչպես նաև ՀՀ Կենտրոնական բանկի մի շարք ղեկավար աշխատակիցների
հետ այցելություններ կատարեցին ԱՄՆ «Ֆարմ Կրեդիտ Ադմինիստրացիա», ԱՄՆ Գյուղդեպարտամենտի գրասենյակ, «Միդատլանտիկ
Ֆարմ Կրեդիտ» և «Վիրջինիայի Ֆարմ Կրեդիտ» բանկեր՝ ծանոթանալով ամերիկյան կոոպերատիվ բանկային մշակույթին:

2009

թ. ձեռքբերումներից էր նաև «ՀՄՀ-Հայաստան» ՊՈԱԿ-ի հետ համագործակցության շարունակությունը: Հունվարին «Ֆարմ
Կրեդիտ Արմենիա»-ն ճանաչվեց «Ջրից դեպի շուկա» ծրագրի լավագույն մասնակից, ապա արդեն ապրիլի 30-ին կազմակերպությունների միջև ստորագրվեց պայմանագիր, համաձայն որի «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-ն պետք է իրականացներ «ՀՄՀ-Հայաստան»
ծրագրի վարկային բաղադրիչը և վարկեր տրամադրեր գյուղաբնակ շահառուներին` գյուղատնտեսական արտադրությունը ընդլայնելու և արդյունավետ տեխնոլոգիաներ կիրառելու նպատակով:
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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 կարևորվեց մեր պատմության մեջ նաև չինական «YTO» ընկերության հետ համագործակցության հաստատմամբ, ինչի արդյունքում մենք կարողացանք մեր հաճախորդների համար 2010-2011թթ.-ին կազմակերպել տրակտորների դաշտային ցուցահանդեսներ, ծանոթացնել գյուղտեխնիկային և տրամադրել այդ ընկերության շուրջ
միավոր
տրակտորներ և գյուղատնտեսական տեխնիկա լիզինգային պայմաններով:
«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:
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• Համագործակցության պայմանագիր «Հայ-բելառուսական առևտրի կենտրոն»-ի հետ
• «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-ի և «PUM»-ի միջև փոխըմբռնման համաձայնագրի կնքում
«Ֆարմ Կրեդիտ»-ի և «Ար-ԲԵ հայ-բելառուսական առևտրի կենտրոն»-ի միջև համագործակցության պայմանագիրը
ևս կարևոր ձեռքբերում էր մեզ համար կոոպերատիվի լիզինգային գործարքների շրջանակներում: Այս համագործակցության շնորհիվ «Ֆարմ Կրեդիտ»-ը հնարավորություն ընձեռեց մեր անդամ-փայատերերին չինական «YTO» տրակտորներին և գյուղգործիքներին զուգահեռ ձեռք բերել նաև բելառուսական արտադրության տրակտորներ և այլ գյուղտեխնիկա:
Իսկ նիդեռլանդական «PUM» կազմակերպության հետ համագործակցության հաստատումը հնարավորություն տվեց
հետագա տարիների ընթացքում կազմակերպության փորձագետների կողմից դասընթացներ անցկացնել ոչ միայն
«Ֆարմ Կրեդիտ»-ի աշխատակազմի, այլ նաև մեր անդամ-փայատերերի համար՝ նրանց հուզող թեմաների վերաբերյալ:
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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:
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• Համագործակցության պայմանագրի ստորագրում «Դրիմ-Գարդեն» ՍՊԸ-ի հետ
• Անդամակցություն «Եվրոպայի Կոոպերատիվների Միության»-ը
Մայիսի 6-7-ը Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաքում «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-ի գործադիր տնօրեն Արմեն Գաբրիելյանը մասնակցեց
«Եվրոպայի Կոոպերատիվների Միության» ընդհանուր ժողովին, որի ընթացքում «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա» վարկային կոոպերատիվը հաստատվեց որպես միության անդամ՝ դրանով իսկ սկիզբ դնելով նոր համագործակցությունների հնարավորությունների:
Ողջ տարվա ընթացքում շարունակվեցին նաև արտերկրյա մասնագետների դասընթացները աշխատակազմի համար: 2013թ-ի
հունվարի 13-15-ը, ապա նաև մարտի 11-13-ը մենք հյուրընկալեցինք ԱՄՆ-ից ժամանած դասընթացավարների, ովքեր խորհրդի անդամների և ղեկավար անձնակազմի համար կազմակերպեցին սեմինարներ: Դասընթացները վարում էին «Տեխասի A&M» համալսարանի դասախոս Ջոն Փենսոնը և «Opportunity International» միջազգային ընկերության ռիսկերի կառավարման գլխավոր մասնագետ
Լին Էքստոնը: Նորագույն մեթոդներով անցկացվող դասընթացների հիմնական թեմաներն էին կոոպերատիվի կառավարումը և ռիսկերի կառավարման հիմնախնդիրները:
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• Համագործակցություն «ՄոբիԴրամ» ՓԲԸ-ի հետ
• Համագործակցության պայմանագիր «Գերմանահայկական հիմնադրամ»-ի հետ
• Համագործակցության մեկնարկ «Հարավարևելյան Եվրոպայի եվրոպական հիմնադրամ»-ի հետ (EFSE)

• Համագործակցության պայմանագրի կնքում «Ասիական զարգացման բանկ»-ի հետ
• Փոխըմբռնման հուշագրի կնքում «Միջազգային համագործակցության գերմանական
խնայբանկերի հիմնադրամ»-ի հետ
• Մասնակցություն Ռուսաստանի վարկային միությունների լիգայի համաժողովին Սոչիում
2014թ.-ին ևս երեք կարևոր համագործակցությունների հաստատումը էականորեն մեծացրեց «Ֆարմ Կրեդիտ»-ի անդամ-փայատերերի վարկավորման հնարավորությունները:
«ՄոբիԴրամ» ՓԲԸ-ի հետ համագործակցության շնորհիվ «Ֆարմ Կրեդիտը» առավել բարելավված ծառայություններ սկսեց տրամադրել իր անդամ-փայատերերին՝ հնարավորություն ընձեռելով ստանալ և կատարել վարկերի մարումներ «Մոբի Դրամ»-ի գրասենյակում:
2014թ-ի մարտին «Ֆարմ Կրեդիտը» շարունակեց համագործակցությունը «Գերմանահայկական հիմնադրամ»-ի հետ և դարձավ գերմանական
«KFW զարգացման բանկ»-ի ագրովարկավորման ծրագրի մասնակից՝ այդպիսով ընդլայնելով ագրովարկավորման բնագավառում իր տրամադրած
ծառայությունները: Իսկ ահա սեպտեմբերի 3-ին «Կանանց ձեռներեցության ոլորտի աջակցման և զարգացման» ծրագրի շրջանակներում «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա» ՈւՎԿ ԱԿ-ի և «Ասիական զարգացման բանկ»-ի միջև կնքվեց վարկային պայմանագիր, որի շրջանակներում վարկեր են տրամադըրվում ՀՀ-ում կանանց ձեռներեցության և կանանց միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացման խթանման նպատակով:
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Մեր կոոպերատիվի պատմությունը

2007• 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 •

2015 • 2016 • 2017

• Մասնակցություն Գերմանիայի Մոնտաբուր քաղաքում «Գերմանական Կոոպերատիվների
Ակադեմիա»-ի (ԳԿԱ) կողմից հատուկ «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-ի թիմի համար կազմակերպված դասընթացներին: Համագործակցության հուշագրի կնքում կազմակերպությունների միջև

• Հոկտեմբեր ամսին «Խելամիտ վարկավորում» արշավի երկրորդ փուլի անցկացում
• Մասնակցություն «Միկրոֆինանսավորման կենտրոն»-ի 18-րդ ամենամյա կոնֆերանսին Պրահայում
2015թ-ինՊրահայումանցկացվող«Միկրոֆինանսավորմանկենտրոն»-իամենամյակոնֆերանսին«ՖարմԿրեդիտ»-իգործադիրտնօրենԱրմենԳաբրիելյաննընտրվեցՄՖԿխորհրդիանդամ:
Դեռ2014թ.-իցիվեր«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»վարկայինկոոպերատիվը«Միկրոֆինանսավորմանկենտրոն»-իհովանուներքոիրականացնումէ«Խելամիտվարկավորում»կրթականարշավըներկաևպոտենցիալհաճախորդներիհամար:«Խելամիտվարկավորում»արշավըներառումէմիշարքհարցեր,որոնցպատասխանըյուրաքանչյուրհաճախորդպետքէիմանանախքանվարկվերցնելը:
Արշավնիրականացվումէարդեներրորդտարինանընդմեջ:Հոկտեմբերի1-ից31-ըհաճախորդներիհամարկազմակերպվումենինտերակտիվ սեմինար-քննարկումներ կազմակերպության մարզային մասնաճյուղերում և գյուղական համայնքներում և տրամադրվում են համապատասխանտեղեկատվականնյութեր:

24

| ՖԱՐՄ ԿՐԵԴԻՏ ԱՐՄԵՆԻԱ ՈՒՎԿ ԱԿ

ՖԱՐՄ ԿՐԵԴԻՏ ԱՐՄԵՆԻԱ ՈՒՎԿ ԱԿ |

25

Մեր կոոպերատիվի պատմությունը

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

2016 • 2017

• Փետրվարի 4-ին ԱՄՆ արտակարգ և լիազոր դեսպան Ռիչարդ Մ. Միլսի այցը «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-ի գրասենյակ
• Սեպտեմբերի 29-ին «ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտի աջակցման երկրորդ փուլ» ծրագրի շրջանակներում այծի կաթի և պանրի արտադրության արժեշղթայի ֆինանսավորման մասին համագործակցության համաձայնագրի ստորագրում «Գոլդեն Գոութ» ՓԲԸ-ի հետ
• Նոյեմբերին գործնական այցելություն Ալբանիայի «Ֆեդ Ինվեստ» (FedInvest) գյուղատնտեսական ֆինանսական կոոպերատիվ և «Նոա» (Noah) վարկային կազմակերպություն
2016թ-ի սեպտեմբերին «Ֆարմ Կրեդիտը» ապրանքային արժեշղթայի ֆինանսավորման նպատակով գործարկեց «Առատ կաթ» նոր վարկատեսակը, որը նախատեսված է «Գոլդեն Գոութ» ընկերությանը և վերջինիս մատակարար հանդիսացող ֆերմերներին հատուկ պայմաններով վարկեր տրամադրելու համար: «Առատ կաթ» վարկատեսակի պայմանները մշակվել են հաշվի առնելով անասնապահության ոլորտի և կաթ արտադրողների եկամուտների ստացման առանձնահատկությունները։
Նշանակալից էր նաև համանման գործունեություն ծավալող ալբանական «Ֆեդ Ինվեստ» (FedInvest) գյուղատնտեսական ֆինանսական կոոպերատիվի հետ
փորձի փոխանակման նպատակով նոյեմբեր ամսին «Ֆարմ Կրեդիտ»-ի աշխատանքային խմբի այցը մայրաքաղաք Տիրանա: Կոոպերատիվների աշխատակիցները հնարավորություն ունեցան քննարկելու կոոպերատիվ ֆինանսական կառույցի առաջխաղացման սեփական փորձը՝ հատուկ ուշադրություն հատկացնելով
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով բիզնես գործընթացների ավտոմատացման և մասնաճյուղային ցանցի արդյունավետ զարգացմանը վերաբերող
հարցերին:
2016թ. հոկտեմբերի 13-ին Կոոպերատիվների միջազգային գագաթնաժողովի շրջանակներում տեղի ունեցավ «CIBP» միջազգային կառույցի գործադիր կոմիտեի նիստը, որի պատվավոր հյուրը և մասնակիցն էր «Ֆարմ Կրեդիտ»-ի գլխավոր գործադիր տնօրեն/նախագահ Արմեն Գաբրիելյանը: Վերջինս նիստի մասնակիցներին ներկայացրեց «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-ն՝ խոսելով կոոպերատիվի հիմնադրման, զարգացման և առաջիկա ծրագրերի մասին:
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Մեր կոոպերատիվի պատմությունը

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

2017

• Փետրվարին «ԳՏՏԶ ԾԻԳ»-ի Գյուղական ֆինանսավորման կառույցի հետ համագործակցության շրջանակներում այգեգործական վարկային պրոդուկտի տրամադրում առկա այգիների տեխնոլոգիական արդիականացման և նոր այգիների հիմնման համար
• Հունիսի 14-ին Փարիզում տեխնիկական աջակցության համաձայնագրի ստորագրում
«Ֆրանսիայի խնայողական բանկերի ազգային ֆեդերացիա»-ի հետ
• Հոբելյանական 10-րդ՝ «Մյասնիկյան» գրասենյակի բացում
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:
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Արտաշատ
Սիսիան
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Մյասնիկյան
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2007
2011
2012
2013
2013
2013
2014
2015
2017
2017

Մեր մասնաճյուղերը

ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ
10 ՏԱՐՈւՄ

Մեր մասնաճյուղերը

Հավատարիմ մնալով իր առաքելությանը, այն է՝ մոտ գտնվել գյուղական համայնքներին և այնտեղ
բնակվող իր անդամ-փայատերերին՝ «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա» ՈՒՎԿ ԱԿ-ն իր հիմնադրումից ի վեր
իրականացրել է մասնաճյուղերի ընդլայնման հստակ մարտավարություն: Տարեցտարի նոր մասնաճյուղեր բացելով հանրապետության մարզերում՝ այսօր արդեն, իր տասնամյա տարեդարձին ընդառաջ,
«Ֆարմ Կրեդիտը» հասել է 10-ը տարում 10-ը գրասենյակ խորհրդանշական արդյունքին:
Շարունակական այս մարտավարության շնորհիվ «Ֆարմ Կրեդիտ»-ի վարկային և լիզինգային ծառայություններն ավելի հասանելի են հաճախորդներին:
Նոր մասնաճյուղերի բացումը նպաստում է կազմակերպության հետագա զարգացմանը և նոր հաճախորդների ներգրավմանը, ինչպես նաև խթանում է գյուղատնտեսության աճը:

Արմավիր

Մասիս

2007
2017

1600
Անդամփայատեր

Բացվել է
2011 թ
փետրվարին

Սպասարկվող ոլորտներից
ավելի շատ գերակշռում են
անասնապահությունը և
այգեգործությունը

2007
2017

620
Անդամփայատեր

Բացվել է
2012 թ
դեկտեմբերին

Սպասարկվող ոլորտներից
ավելի շատ գերակշռում են
ձկնաբուծական և ջերմոցային
տնտեսության
բնագավառները
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Մեր մասնաճյուղերը

Վայոց ձոր

Էջմիածին

2007
2017

600
Անդամփայատեր

Բացվել է
2013 թ
հունվարին

2007
2017

1300
Անդամփայատեր

Սպասարկվող ոլորտներից
ավելի շատ գերակշռում են
անասնապահությունը,
պտղաբուծությունը և
այգոգործությունը

Բացվել է
2013 թ
հունվարին

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

Կոտայք

Արտաշատ

2007
2017

620
Անդամփայատեր

Բացվել է
2013 թ
նոյեմբերին

Սպասարկվող ոլորտներից
ավելի շատ գերակշռում են
մանր և խոշոր եղջերավոր
անասնապահությունը,
այգեգործությունը
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2007
2017

1050
Անդամփայատեր

Բացվել է
2014 թ
ապրիլին

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

Մեր մասնաճյուղերը

Սիսիան

Աշտարակ

2007
2017

500
Անդամփայատեր

Բացվել է
2015 թ
մարտին

2007
2017
90
Անդամփայատեր

Սպասարկվող ոլորտներից
ավելի շատ գերակշռում են
անասնապահությունը և
դաշտավարությունը

Սպասարկվող ոլորտներից
ավելի շատ գերակշռում են
անասնապահությունը և
դաշտավարությունը

Իրմասնաճյուղերիանձնակազմիաշխատանքըխրախուսելու
և գնահատելու նպատակով «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-ն իրականացնում է ամենամյա մրցանակաբաշխություն 5 անվանակարգերում,որոնցից2-ըմասնաճյուղայինմակարդակովեն,3-ը՝
անհատական:
Մրցանակաբաշխության արդյունքների ամփոփման համար
հիմք են ընդունվում այն չափանիշները, որոնք առավելագույնս
ընդգծումենկատարվածաշխատանքիորակնուարդյունավետությունը:
2015թ.-ի մրցանակաբաշխության մրցանակակիրներն են.
Արմավիր մասնաճյուղ - «ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՈՐԱԿ ԱՊԱՀՈՎԱԾ
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼ»
Արտաշատ մասնաճյուղ - «ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԱՃ
ԱՊԱՀՈՎԱԾ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼ»
Արտակ Բադալյան - «ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՔԱՆԱԿԻ ՎԱՐԿԵՐ
ՏՐԱՄԱԴՐԱԾ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏ»
Արտակ Բադալյան - «ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԾԱՎԱԼԻ ՎԱՐԿԵՐ»
Հայկ Համբարձումյան - «ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՎԱՐԿԵՐԻ
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՈՐԱԿ»

Բացվել է
2017 թ
ապրիլին

Մյասնիկյան

2007
2017
400
Անդամփայատեր

Բացվել է
2017 թ
հուլիսին

Սպասարկվող ոլորտներից
ավելի շատ գերակշռում է
անասնապահությունը
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Ֆինանսական ցուցանիշներ
Վարկային պորտֆել և ֆինանսական արդյունքներ

Իր ստեղծման հիմքում կազմակերպությունը նպատակ է ունեցելզարգացնելգյուղատնտեսականարտադրությունըևբարելավել
կյանքիորակըգյուղականշրջաններումկայունկոոպերատիվկառույցիմիջոցով:Իսկզբանեորոշվածէր,որգործունեությանհիմնականուղղությունըլինելուէգյուղատնտեսությանվարկավորումըև
այդոլորտումկոոպերատիվսկզբունքներիվրահիմնվածմատչելի
ֆինանսականծառայություններիմատուցումը:
Կ
 ազմակերպությունը իրականացնում է գյուղատնտեսությամբ
զբաղվող և գյուղատնտեսական մթերքի վերամշակում իրականացնող, ինչպես նաև այլ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ
զբաղվող իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վարկավորում
և գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգ: Կազմակերպության
վարկայինպորտֆելումկարելիէառանձնացնել5հիմնականպրոդուկտներ՝ գյուղատնտեսական վարկեր, ագրոբիզնեսի վարկեր,
ՓՄՁվարկեր,լիզինգևբնակարանիվերանորոգմանվարկեր:
Գյուղատնտեսականվարկերտրամադրվումենմարզերումգյուղատնտեսությամբ (անասնաբուծություն, ձկնաբուծություն, խա-

ղողագործություն, այգեգործություն, այլ գյուղատնտեսական գործունեություն) զբաղվող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց:
Վարկայինպորտֆելիգերակշիռմասըկազմումենգյուղատնտեսական վարկերը: Քանակային առումով այս ցուցանիշը կազմում է
պորտֆելիերեքչորրորդիցավելին:
Ագրոբիզնեսիվարկերտրամադրվումենմարզերումգյուղատնտեսական մթերքի վերամշակմամբ և իրացմամբ (կաթի արտադրություն և վերամշակում, գինեգործություն, չոր մրգերի և բանջարեղենի  արտադրություն, թունաքիմիկատների և բուժանյութերի
վաճառք,ագրոբիզնեսիայլգործունեություն)զբաղվողֆիզիկական
ևիրավաբանականանձանց,ովքերունենփորձայդոլորտում:
ՓՄՁ վարկեր տրամադրվում են մարզերում մանրածախ և մեծածախ առևտրով, արտադրությամբ,  ծառայությունների մատուցմամբ, ինչպես նաև այլ գործունեությամբ զբաղվող ֆիզիկական և
իրավաբանական անձանց, ովքեր ունեն փորձ այդ ոլորտում: ՓՄՁ
վարկերըկազմումենվարկայինպորտֆելիավելիքանմեկքառորդը:

12,000,000
ԱԿՏԻՎՆԵՐ
(1000 ՀՀ դրամ)

10,000,000
8,000,000
6,000,000

2007-2017

4,000,000
2,000,000
2007

2008

Լիզինգի ծառայությունից կարող են օգտվել գյուղատնտեսության, ագրոբիզնեսի և այլ ոլորտների ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք: Կոոպերատիվը տասը տարիների ընթացքում տրա-

2,000,000

ԿՈՒՏԱԿՎԱԾ
ՇԱՀՈՒՅԹ

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

մադրել է ավելի քան 130 միավոր գյուղատնտեսական տեխնիկա
(տարբեր ձիաուժի տրակտորներ և գյուղատնտեսական գործիքներ):
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Ֆինանսական ցուցանիշներ
Բնակարանի/բնակելիտանվերանորոգմանվարկերստանալու
 ամարկարողենդիմելկոոպերատիվիանդամ-փայատերֆիզիկահ
կանանձինք,որոնքբնակվումենՀՀգյուղականվայրերումևունեն
կայունաշխատավարձկամայլաղբյուրներից(գյուղատնտեսություծունեությունից,բիզնեսումմասնակնից,ձեռնարկատիրականգոր
12,000,000
ցությունից,վարձակալությունիցևայլն)կանոնավորեկամուտներ։
«Ֆարմ Կրեդիտ»-ը տարիների ընթացքում գրանցել է դինամիկ
աճբոլորցուցանիշներիգծով:
Սակայնաճիտեմպըհամընկնումէ
10,000,000

երկրում տնտեսական աճի տեմպին՝ տնտեսական ստագնացիայի
դեպքումցուցաբերելովավելիպահպանողականվարքագիծ:Կազմակերպությանակտիվները2017թվականիհուլիսի31-իդրությամբ
կազմումեն10.7մլրդՀՀդրամ(22.4միլիոնԱՄՆդոլար1):Ակտիվների
92%-ըվարկայինպորտֆելնէ,6%-ը`դրամականմիջոցներըևբանկայինավանդները:
Նախորդ տասը տարիների ընթացքում տրամադրվել է շուրջ
13,400վարկմոտ30մլրդՀՀդրամիչափով(62.8միլիոնԱՄՆդոլար1):

ԱԿՏԻՎՆԵՐ

Վար
կա
յինպորտ
ֆելիդի
նամիկաճիշնորհիվպորտֆելը2017թվականիհուլիսի31-իդրությամբկազ8,000,000
(1000
ՀՀ
դրամ)
մումէ9.3մլրդՀՀդրամ(19.5միլիոնԱՄՆդոլար1)՝կազմելովակտիվների92%-ը:

6,000,000

Վարկային պորտֆելի միջին ժամկետայնությունը կազմում է 20
ամիս,միջինվարկիմեծությունը2.1մլնՀՀդրամ(4,400ԱՄՆդոլար1),
4,000,000
իսկմիջինկշռվածեկամտաբերությունըկազմումէ13.7%:Կազմակերպության ներգրաված պարտավորությունները կազմում են 9.18
2,000,000
մլրդ ՀՀ դրամ (19.2 միլիոն ԱՄՆ
դոլար1)՝ կազմելով պասիվների 86
%-ը:
«Ֆարմ Կրեդիտ»-ը Ֆինանսների նախարարության «Գ2007
յուղական
2008
ֆինանսավորման կառույց» ԾԿԳ-ի միջոցով մասնակցում է «Հազարամյակի մարտահրավերներ հիմնադրամի»  Ջրից դեպի շուկա
վարկային կոմպոնենտի և «Գյուղատնեսության Զարգացման ՄիջազգայինՀիմնադրամ»-ի(IFAD)-իվարկայինծրագրերին,իսկԳերմանահայկական հիմնադրամի միջոցով՝ Համաշխարհային բանկի

2007-2017

ՓՄՁֆինանսականհասանելիությանվարկայինծրագրին,գերմանականKfWզարգացմանբանկիագրովարկավորման,ինչպեսնաև
Ասիական Զարգացման Բանկի կանանց ձեռներեցության վարկային ծրագրերին: 2016 թվականից իրականացվում է վարկավորում
Գյուղական ֆինանսավորման կառույց ԾԿԳ-ի Գյուղական կարողությունների ստեղծման ծրագրի շրջանակներում՝ տրամադրելով
երկարաժամկետ և մատչելի վարկեր այգիների ստեղծման և ար2009կան2010
2011 մար:
2012
2013
2014
2015
2016
2017
դիա
ացմանհա
Կազմակերպության կապիտալը 2017 թվականի հուլիսի 31-ի
դրությամբկազմումէմոտ1.4մլրդՀՀդրամ(2.9միլիոնԱՄՆդոլար1),
որից842.6մլնՀՀդրամը(1.75միլիոնԱՄՆդոլար1)բաժինէընկնում
կանոնադրականկապիտալին,իսկ554.7մլնՀՀդրամը(1.16միլիոն
ԱՄՆդոլար1)`չբաշխվածշահույթին:

2,000,000

ԿՈՒՏԱԿՎԱԾ
ՇԱՀՈՒՅԹ

1,500,000
1,000,000

ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ

500,000
2007
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

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

վումէնաևմիջինվարկիցուցանիշը,ինչըկշռումէհամեմատաբար
խոշորևփոքրտնտեսություններիվարկավորմանհարաբերակցությունըպորտֆելում:

Կոոպերատիվի անդամ-փայատերերի քանակը 2017 թվականի վերջին կազմել է 6400 անդամ:

6400
Անդամ-փայատեր
5796
5471
4502
3486
2490

57

1222
162

225

337

Անդամ-փայատեր

2007թ

2008թ

2009թ

2010թ

2011թ

2012թ

2013թ

2014թ

2015թ

2016թ

2017 թ

478.36 դրամ = 1 դոլար 31.07.17
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Հենրիկ Եվրեյան
գ.Հովտաշատ

Ձկնաբուծություն
Հենրիկ Եվրեյանը «Ֆարմ Կրեդիտ»-ի այն բազում անդամ-փայատերերից է, ովքեր իրենց գործունեությունը սկսել և զարգացել են
«Ֆարմ Կրեդիտ»-ի հետ:
Հենրիկ Եվրեյանը Հայաստանում ձկնաբուծությամբ զբաղվող
խոշորագույն տնտեսվարողներից է: Նրա ձկնալճերի ընդհանուր
ծավալը ներկայումս կազմում է շուրջ 4 հեկտար, որտեղ աճեցվում
է հիմնականում իշխան ձկնատեսակը: Եվրեյանների տնտեսությունը ընտանեկան և սերնդեսերունդ փոխանցվող աշխատանքի վառ
օրինակ է: Այստեղ աշխատում են երեք եղբայրները և իրենց հայրը՝
Դերենիկ Եվրեյանը, որն էլ հիմնադրել է տնտեսությունը. տարիներ
առաջ՝ 1971թ.-ին, հաստատվելով Հովտաշատ գյուղում (Մասիսի տարածաշրջանի ամենամեծ գյուղն է, գյուղմթերքի շուկայի առաջատարներից)՝ նա սկսել է զբաղվել հողագործությամբ, տարբեր մշակաբույսերի և պտղատու ծառերի աճեցմամբ: Այնուհետև, որդիներին
ներգրավելով, 2007թ.-ին կառուցել է առաջին ձկնալիճը, և աստիճանաբար Եվրեյան ընտանիքը մեծացրել է և ծաղկեցրել բազմաճյուղ
տնտեսությունը. այսօր իրենց 12 հեկտար հողատարածքով (մշակում
են ձմերուկ, ծիրան, պղպեղ և այլն) և 4 հեկտար տարածությամբ
ձկնալճերով նրանք համարվում են «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-ի խոշորագույն անդամ-փայատերերից: «Ամենածանր տարիները ինձ
համար պատանեկության տարիներն էին, երբ ես գերազանցությամբ
սովորում էի 8-րդ դասարանում, սակայն ստիպված եղա ամբողջությամբ ժամանակս և ուժերս տրամադրել մեր նորաստեղծ տնտեսութ-
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յանը», - ասում է Դերենիկ Եվրեյանը:
Հենրիկ Եվրեյանը մեզ պատմեց ծիածանափայլ իշխանի աճեցման առանձնահատկությունները. արտասահմանից ներկրվում է
ձկնկիթը, որը հատուկ պայմաններում ապրում է առանձին ձկնալըճերում, այնուհետև մեծանալով տեղափոխվում է հիմնական լճեր,
որտեղ օրական 3 անգամ կերակրվում է հատուկ կերերով 1 տարի և
2 ամիս և արդեն պատրաստ է լինում վաճառքի: Հիմնականում վաճառքի համար պատրաստ ձկները կշռում են 1կգ, սակայն առանձին
դեպքերում աճեցվում են տարբեր քաշի ձկներ, ընդհուպ մինչև 1.7կգ:
Ձկնալճերը ողջ տարվա ընթացքում հատուկ վերահսկողության տակ
են աշխատակիցների կողմից, ովքեր պարբերաբար մաքրում են
դրանք տիղմից և հետևում են ճիշտ ջերմաստիճանի պահպանմանը
(14o-ը համարվում է իդեալական):
Հենրիկ Եվրեյանը «Ֆարմ Կրեդիտ»-ի անդամ-փայատեր է դարձել
ձկնալճերը կառուցելուց մոտ երկու տարի անց, երբ տնտեսությունը
զարգացնելու համար անհրաժեշտ եղավ ներգրավել նոր ֆինանսական միջոցներ: Եվրեյան եղբայրները նշում են, որ շնորհիվ «Ֆարմ
Կրեդիտ»-ի իրենք կարողացել են արագ քայլերով զարգացնել տնտեսությունը և այնպես կազմակերպել այն, որ հասնեն հաջողության: Ի
պատասխան «Ֆարմ Կրեդիտ»-ի աջակցության՝ նրանք հպարտորեն
փաստում են, որ այս տարիների ընթացքում մշտապես ժամանակին
և պարտաճանաչությամբ են կատարել մարումները, և ցանկացած
նոր գործ ձեռնարկելիս գիտեն, որ կա մի կառույց, որին իրենք կարող
են կրկին ու կրկին ապավինել «սեփական տան նման»:

Մեր անդամ-փայատերերը

Մեր անդամ-փայատերերը

«ò³ÝÏ³ó³Í Ýáñ ·áñÍ Ó»éÝ³ñÏ»ÉÇë ·Çï»Ýù, áñ Ï³ ÙÇ Ï³éáõÛó,
áñÇÝ ÏñÏÇÝ áõ ÏñÏÇÝ Ï³ñáÕ »Ýù ¹ÇÙ»É ë»÷³Ï³Ý ï³Ý ÝÙ³Ý...»
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Մեր անդամ-փայատերերը

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

Պանրի արտադրություն
«Գոլդեն Գոութ» ՓԲԸ-ն Վայոց ձորի տարածաշրջանում
պանրագործությանխոշորագույնձեռնարկատերնէ:Կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2000թ.-ին, «Ֆարմ Կրեդիտ»-ի անդամ-փայատեր
է 2009թ.-ից: Սկզբում այն տեղակայված էր Գողթանիկ գյուղում, ապա
ընդլայնվելով՝ արտադրամասը տեղափոխվել է Եղեգնաձոր քաղաք:
Պանրի արտադրությանը զուգահեռ ընկերությունը նաև զբաղվում է
խոշորևմանրեղջերավորանասնապահությամբ.ունիմոտ850գլուխ
մանր եղջերավոր, 13 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն և 130 գլուխ
խոզ:
«ԳոլդենԳոութ»-իարտադրամասումօրական7տոննակաթէմթերվում,որըհավաքվումէսեփականևհարակիցգյուղերիփոքրանասնապահական տնտեսություններից: Կաթն անցնում է հատուկ մշակմանգործընթացներ,պաստերիզացվումէ,ապանորանցնումարտադրականփուլ:Միջինհաշվարկով7լկաթիցստացվումէ1կգպանիր,ինչն
իրհերթինպայմանավորվածէտարեշրջանովևկաթիյուղայնությամբ:
Արտադրական հաջորդ փուլը պանրի հասունացման փուլն է, որը
տևում է 2 ամսից ավել (կախված պանրատեսակից): Եվ ահա արդեն
այս փուլից հետո պանիրը փաթեթավորվում է և ուղարկվում վաճառ-
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քի:«ԳոլդենԳոութ»-իգործարանըքրտնաջանորենաշխատումէամեն
օր,կոորդինացնելովիրենցաշխատանքնայնպես,որանգամձմռանը,
երբկաթչիմթերվում,արտադրամասըշարունակումէակտիվաշխատանքները պահեստում՝ պանրի փաթեթավորմամբ և վաճառքի իրականացմամբ:
«ԳոլդենԳոութ»-իարտադրանքի61%-ն արտահանվումէ,իսկմնացած 39%-ը՝ սպառվում տեղական շուկայում: Արտադրանքի տեսականինբավականինբազմազանէ.ներառումէայնպիսիպանրատեսակներ,ինչպիսիքենԼոռի,Չանախ,Ձոր,Գլաձոր,Եղեգնաձոր,Ալպիական,
Տոմմիևայլն:
«ԳոլդենԳոութ»-իև«ՖարմԿրեդիտ»-ի8-ամյահամագործակցություննայսօրերկուստեքհաջողություններիէհասցրել:«ԳոլդենԳոութ»
ՓԲԸ-ի շուրջ ձևավորված արժեքային շղթայի մասնակիցներին, մասնավորապես՝ կաթի մատակարարներին և «Գոլդեն Գոութ» ՓԲԸ-ին,
«Ֆարմ Կրեդիտ» վարկային կոոպերատիվը մշակել և տրամադրում
է հատուկ վարկատեսակ՝ «Առատ Կաթ», որը տրամադրվում է ծրագրիմասնակիցներինշրջանառուևհիմնականմիջոցներիձեռքբերման
համար:

Մեր անդամ-փայատերերը

«ê³ áõÕÕ³ÏÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ã¿. Ù»Ýù Ù»ñ ÑáõÛëÁ ¹ÝáõÙ »Ýù ü³ñÙ Îñ»¹ÇïÇ
íñ³ ¨ Çñ»Ýù ¿É Ù»½ íñ³, ù³ÝÇ áñ Ù»Ïë ÙÛáõëÇÝ ¹»é ß³ï »Ýù û·Ý»Éáõ...»
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Մեր անդամ-փայատերերը

Ռոլանդ Սուսունյան
գ. Նարեկ

Այգեգործություն, բանջարաբոստանային մշակաբույսերի մշակություն
ՌոլանդՍուսունյանը«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»-իառաջինանդամ-փայատերերիցէ:Անդամագրվելէ2007թ.-իցև արդենվարկավորվել8անգամ:
Զբաղվում է այգեգործությամբ և բանջարաբոստանային մշակաբույսերի
մշակությամբ:«ՖարմԿրեդիտ»-իհետիրհամագործակցությանսկիզբըվերհիշելիսՌոլանդըպատմումէ.
«Հայրս դեռ «Ակբա» բանկից ճանաչում էր «Ֆարմ Կրեդիտի» ղեկավարին,ուստիթիմիհանդեպվստահությունըկարելիէասելհորիցսժառանգաբարփոխանցվելէինձ:Հիշումեմառաջինվարկս,որիհամարդիմեցի,10մլն
դրամ էր կազմում: Այլ բանկերից մերժումներ էի ստացել, ուստի դիմեցի
«ՖարմԿրեդիտ»-ին.դժվարէր,քանիորչունեիսեփականգույք,որպեսզի
գրավ դնեմ և ստանամ անհրաժեշտ գումարը: Ստիպված եղա քեռուս ընկերոջգույքըգրավադնել,ևդժվարությամբ,սակայնհաջողվեց«Ջրիցդեպի
շուկա»ծրագրիշրջանակներում«ՖարմԿրեդիտ»-իմիջոցովստանալանհրաժեշտ10մլնդրամը:
Վարկը ստանալուց հետո անմիջապես գործի անցա. գնեցի գյուղտեխնիկա,սկսեցիինտենսիվմշակելհողը,ավելացրինքմերայգիները:Իհարկե
դժվար էր այդ ժամանակ, քանի որ միայն 100.000 դրամ ամսական տոկոսագումար էի վճարում, սակայն կարողացա հաջողության հասնել և երկու
տարումմարեցիվարկս…»
Սկզբում Ռոլանդ Սուսունյանը հիմնականում զբաղվում էր լոլիկի մշակությամբ, այնուհետև նորանոր պտղատու ծառեր տնկեց և ընդլայնեց
տնտեսությունը,ինչիարդյունքումկարողացավմիքանիտարումհանելքեռուընկերոջգրավադրվածգույքը:Ռոլանդըհպարտությամբնշումէ.«Շուտովկարողացասեփականտունևնորհողերգնելև արդենմիայնիմսեփականգույքնէիգրավադնում»:
Այժմ Ռոլանդ Սուսունյանի տնտեսությունն ընդգրկում է շուրջ 7 հեկտարհողատարածք,որտեղնազբաղվումէսալորի,դեղձի,խնձորի,կեռա-
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սի,տանձի,ծիրանիևխաղողիմշակությամբ:Բերքիմեծմասնիրացվումէ
տեղում վերավաճառող անհատների միջոցով, մյուս մասը պահվում է հատուկսառնարանայինխցիկներում՝ավելիուշթանկվաճառելունպատակով:
«ՖարմԿրեդիտ»-իցստացածվերջինվարկովնանաևվերանորոգելևընդլայնելէիրսառնարանայինտնտեսությունըավելիմեծքանակությամբբերք
պահելու համար: Այգիների մշակությունը ևս իրականացվում է սեփական
տրակտորներով,որոնքձեռքէբերել«ՖարմԿրեդիտ»-իֆինանսավորմամբ:
ԲացիայդՌոլանդՍուսունյանըզբաղվումէտնկիներիաճեցմամբևվաճառքով. տարեկան պատվաստում է մոտ 7000 տնկանյութ, որից վաճառվում է
նվազագույնը5000հատը:
Բարեկամների գույքը գրավադնելուց հասնելով մինչև սեփական անշարժ գույքի և գյուղտեխնիկայի ձեռքբերմանը, 1 սառնարանից հասնելով8-ի,փոքրհողակտորիցաճելովմինչև7հեկտար՝ՌոլանդՍուսունյանը
«ՖարմԿրեդիտ»-իհետանցելէտասնամյաերկարուդժվարինճանապարհ,
սակայնայսօրարդենհանգիստխղճովևվստահնեցուկունենալովկարողանումէավելիմեծուլուրջքայլերկատարել:
«Սկզբումխնդիրսմիայնգրավներնէին.այժմարդենդախոչընդոտչէ
ինձհամար:Իմվարկայինգիծնավելիմեծֆինանսականմիջոցներիհնարավորությունէտալիս,քանեսվերցնումեմ,սակայնառկաֆինանսատնտեսականանկայունությանպայմաններումչեմուզումմեծռիսկիդիմել:Նույն
խորհուրդը ստանում եմ նաև «Ֆարմ Կրեդիտ»-ի մեր աշխատակիցներից,
որոնք իրապես մտածում են մեր մասին. «Ֆարմ Կրեդիտ»-ում ինձ լիովին
ընտանիքիանդամիպեսենվերաբերվում:Հիշումեմ՝2007-2008թթ.վարկերը
ստանումէինքհենցգլխամասից՝«ՖարմԿրեդիտ»-ի«առաջինդեմքերից».
սակայնամենակարևորնայնէ,որայսօրէլմերմասնաճյուղիաշխատակիցները պահպանել ու շարունակում են նույն արժեքներն ու վերաբերմունքը,
ինչնիսկզբանեստանումէինքիրենցղեկավարներից»:

Մեր անդամ-փայատերերը

«Ð³Ûñë ü³ñÙ Îñ»¹ÇïÇ Ñ³×³Ëáñ¹Ý ¿ñ, áõëïÇ Ï³éáõÛóÇ Õ»Ï³í³ñÇ ¨ Ýñ³ ÃÇÙÇ
Ñ³Ý¹»å áõÝ»ó³Í íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ ÑáñÇóë Å³é³Ý·³µ³ñ ÷áË³Ýóí»É ¿ ÇÝÓ...»
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Տիգրան Մարկոսյան
գ. Սիսավան

Այգեգործություն
Տ
 իգրանՄարկոսյանը«ՖարմԿրեդիտ»-իհետանցելէբավականին
երկարճանապարհդեռ2007թ.-ից:«Հիշումեմմերհամագործակցության սկիզբը. «Ֆարմ Կրեդիտ»-ից հյուրեր եկան մեր համայնք, զրուցեցինք,աշխատակիցներըներկայացրինիրենցկառույցիսկզբունքներն
ու նպատակները և բավականին հետաքրքրեցին մեզ իրենց գաղափարներով:Մասնակցեցիհիմնադիրժողովին,ապաարդեն2008թ.-ին
ստացա առաջին վարկը»: Այսպես Տիգրան Մարկոսյանը դարձավ այն
առաջին 57 անդամ-փայատերերից մեկը, որոնց այսօր «Ֆարմ Կրեդիտ»-ի պատմության մեջ հիշում են որպես հիմնադիր խիզախ գյուղատնտեսներ, ովքեր հավատացին և ստեղծեցին այն կառույցը, որին
հպարտորենանդամագրումենմինչօրս:
Տիգրան Մարկոսյանի առաջին վարկը խաղողի այգի հիմնելու համարէր:ԱյդժամանակՏիգրաննուներընդամենը1հեկտարհողատարածքևմեկ«Ժիգուլի»:Առաջինձեռնարկըպսակվեցհաջողությամբ,և
աստիճանաբարՄարկոսյանըգնեցնորանորհողերևգյուղտեխնիկա:
ԱյսօրՏիգրանՄարկոսյանիտնտեսությունը«ՖարմԿրեդիտ»-իխոշորագույններդրումներիցէիրընդարձակծիրանիև այլպտղատուծառերիայգիներով,հացահատիկիևարևածաղկիդաշտերով:
Այն հարցին, թե ինչու է այսքան տարի հավատարիմ «Ֆարմ Կրեդիտ»-ին, Տիգրան Մարկոսյանը պատասխանում է. «Առաջին հերթին
դա պարտավորեցնող է, քանի որ սա մեր կառույցն է, մեր «բանկը»,
և ուզում ենք մերը զարգացնել: Ճիշտ է, ունենք նաև վարկեր այլ ֆի-
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նանսականկառույցներից,սակայնՖարմումմենքմիշտստանումենք
առանձնահատուկվերաբերմունքևփոխարենըցուցաբերումենքպատասխանատվություն՝ ժամանակին կատարելու մարումները»,-ժպիտովնշումէՏիգրանՄարկոսյանը:
ՏիգրանՄարկոսյաննունիբազմաճյուղտնտեսություն,որիաշխատանքները ղեկավարում է եղբոր՝ Վարդան Մարկոսյանի հետ, զբաղվում են հացահատիկային և բանջարաբոստանային մշակաբույսերի,
արևածաղկի, խաղողի, դեղձի, ծիրանի մշակությամբ: Արտադրանքը հիմնականում իրացնում են հայկական շուկայում, Հայաստանի մի
շարք խոշոր մթերող կազմակերպությունների մատակարարներից են:
Նաևաշխատումենարտահանողկազմակերպություններիև անհատվերավաճառողներիհետ,քանիորիրենքեղբորհետամբողջովինչեն
հասցնումիրացնելբերքը:Ձմռան3-4ամիսներինեղբայրներըհիմնականումհանգստանումեն,իսկարդենգարնանիցսկսումեննորանոր
ներդրումներանել:
Ուրախալիէնաևայնփաստը,որմերանդամ-փայատերերըմտերմաբար համագործակցում են նաև մեկը մյուսի հետ, ինչպես օրինակ
ՏիգրանՄարկոսյաննուՌոլանդՍուսունյանը:ՎերջինիցսՄարկոսյանը
պարբերաբարգնումէտնկիներիրայգիներնընդլայնելունպատակով:
ԻրսեփականվարկայինկոոպերատիվիօգնությամբՏիգրանՄարկոսյանը,սկսելով1հեկտարհողատարածքից,այսօրհասելէ50-ի,որտեղկարողացելէհուսալիևկայունտնտեսությունկազմակերպել:

Մեր անդամ-փայատերերը

«ü³ñÙ Îñ»¹ÇïÇ ³é³çÇÝ ³ßË³ïáÕÝ»ñÁ Ï³ñÍ»ë µ³Ý³ÏÇë
ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ ÉÇÝ»Ý, ³ÛÝù³Ý ÑÇÝ áõ Ùï»ñÇÙ »Ýù...»
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Մեր անդամ-փայատերերը

Վարուժան Մուրադյան

«Վան Արդի» ՍՊԸ, գ. Սասունիկ

Գինեգործություն
Վ
 արուժանՄուրադյաննայնհայրենասերներիցէ,ովքերարտասահմանումերկարտարիներապրելովևծավալելովորոշակիգործունեություն,իվերջովերադարձելենհայրենիք՝հարազատհողիվրափորձելու
ստեղձագործելևբարիքստանալ:
Արտասահմանում աշխատել է ֆինանսական ոլորտում, սակայն
գրասենյակայինաշխատանքնաստիճանաբարդադարեցհետաքրքիր
լինելպարոնՄուրադյանին,ևցանկանալովստեղծագործաշխատանք
կատարել՝նաորոշեցհիմնադրելայսգինեգործարանը:2008թ.-ինգնեց
հողատարածք,տնկեցառաջինայգիները,«ՖարմԿրեդիտ»-իցստացված դրամական միջոցներով Ֆրանսիայից և Իտալիայից ձեռք բերեց
անհրաժեշտսարքավորումները,հնեցմանտարաները,ուսումնասիրեց
գինուպատմությունը,ինչպեսինքնէնշում«գինումեղունիրենցկծեց»
և անցավգործի:Տակառները,որոնցումպահվումէգինին,բերվածեն
Լեռնային Ղարաբաղից և Ֆրանսիայից: Բացի սեփական խաղողի այգիներից մթերում է նաև տարածաշրջանի այլ այգեգործների բերքը:
ՎանԱրդիանունըբառացիորեննշանակումէ«Վանիարև».անվանումըպայմանավորվածէնրանով,որպարոնՄուրադյաննունիվանեցու
արմատներևիրապրանքանիշիանվանմիջոցովփորձելէփոխանցել
իրպապենականհողերիարևնուաշխատանքիջերմությունը,որնայսօրներդնումէգինեգործարանիողջարտադրականգործընթացիմեջ:
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Վարուժան Մուրադյանը միշտ նշում է, որ ցանկանում է գինի արտադրել ոչ թե պարզապես վաճառելու համար, այլ այն դարձնելու ընտանեկան մշակույթ և փոխանցելու սերնդեսերունդ: Այժմ Վան Արդի
գինիներն իրենց ուրույն տեղն ունեն տեղի և արտասահմանյան շուկայում: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 «Ֆարմ Կրեդիտ»-ի դեպքում այլ է. ես այստեղ աշխատանքիհիմքումզգումեմմարդկայինհարաբերություններիարժեքները:«ՖարմԿրեդիտ»-իբոլորաշխատողներըմարդկայինառանձնահատուկ կերպար ունեն և իրենց պատրաստակամությամբ 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
այսօր իրենց բարիքներով վկայում են, որ այս համագործակցությունը
տանումէդեպիհամատեղբարգավաճման,ինչըև ընկածէմերվարկայինկոոպերատիվիսկզբունքայինհիմքում:

Մեր անդամ-փայատերերը

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

Արտավազդ Խաչատրյան
գ.Առատաշեն

Ջերմոցային տնտեսություն
Արտավազդ Խաչատրյանը «Ֆարմ Կրեդիտ»-ի Դիտորդ խորհըրդի անդամներից է, զբաղվում է ջերմոցային տնտեսությամբ: Ունի
5000քմապակեպատջերմոց,որտեղմշակումէլոլիկ՝որպեսառաջին
բերք,ևվարունգուլոլիկ՝որպեսերկրորդբերք:Այստնտեսությունում
միանգամից զգում ես, որ գործ ունես հմուտ, բանիմաց բանջարաբույծ-մասնագետիհետ,ումաչքիցոչինչչիվրիպել:ՉորստասնամյակառաջավարտելէՀայաստանիգյուղատնտեսականինստիտուտի մեխանիզացիայի ֆակուլտետը, աշխատանքի անցել Էջմիածնի
տարածաշրջանում գտնվող Մերձավանի խաղողագործության, գինեգործությանևպտղաբուծությանհայկականգիտահետազոտական
ինստիտուտում,1980թ.-իցտեխնիկականգիտություններիթեկնածու
է, հետաքրքրությունների շրջանակում է եղել թեք լանջերին խաղողիտնկմանմեքենայիստեղծումը:Այնուհետևհամագործակցություն
էհաստատել«Հայօգնությանֆոնդ»-իհետևհիմնելիրջերմոցային
տնտեսությունը:
«Մեծածավալշինմոնտաժայինաշխատանքներենարվել,կոնստրուկցիաներիմեծմասըգնելեմնախկինջերմոցատերերից,շատերը
հիասթափվածէին,ասումէինանապագա,անհուսալիգործուզբաղմունքէ:Ամենըիմձեռքերովեմգլուխբերել:Գերխնդիրըինձհամար
եղել է հուսալի, կահավորված ջերմատան կառուցումը և դանդաղ,
բայցվստահքայլերովհասելեմնպատակիս.առաջինարդյունքները
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ստացելեմ2006թվականին»,-նշումէպարոնԽաչատրյանը:
Ջերմոցը տարին երկու անգամ խոշոր ծավալներով բերք է տալիս,իսկտարվամնացածմասըհիմնականումզբաղվումենմշակությամբ, ներդրումներ են կատարում, որպեսզի հետագայում վայելեն
արդյունքները:
«Ֆարմ Կրեդիտ»-ի հետ համագործակցության արդյունքում պարոն Խաչատրյանը կարողացել է վստահ քայլերով առաջ տանել իր
տնտեսությունը, ընդլայնել մշակության ծավալները, գնել ծածկոցի
ավտոմատհամակարգջերմոցիհամարևդեռշարունակումէնորանորհաջողություններիհասնել՝օրինակծառայելովմերկոոպերատիվիմյուսանդամներիհամար:
«Արդեն չորրորդ տարին է համագործակցում եմ «Ֆարմ Կրեդիտ
Արմենիայի» հետ: Այստեղ հաճախորդին վարկային մասնագետները հիմնովին բացատրում են վարկավորման կարգը, որոշում նրա
վարկունակության մակարդակը, գնահատում ռիսկերը, տոկոսագումարների մարումը համապատասխանեցնում դրամական հոսքերի
ժամանակացույցին:Վարկառունիրենպաշտպանվածէզգում,որովհետևնադառնումէնաևփայատեր,կոոպերատիվիանդամ:Այսկառույցում ես թիմային համերաշխ աշխատանք եմ տեսնում և զգում,
որ ղեկավարության կողմից արվող բոլոր քայլերը մի նպատակ են
հետապնդում՝մշակելևտրամադրելվարկայինմատչելիմիջոցներ»:

Մեր անդամ-փայատերերը

«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»:
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Մեր անդամ-փայատերերը

Արտաշես Ռոստոմյան
Ռաֆիկ Թադևոսյան
ՄարկԱգրոՍՊԸ,ՍավԱգրո,գ.Գեղանիստ

Ջերմոցային տնտեսություն
Տնտեսությանհիմնականճյուղըջերմոցայինկուլտուրաների
մշակություննէ,մասնավորապես՝վարունգևլոլիկ:Զբաղվումէ
նաև բուժանյութերի և պարարտանյութերի առևտրով: Ինչպես
«Ֆարմ Կրեդիտ»-ի հաջողակ անդամ-փայատերերի մեծ մասը,
ռիսկերընվազեցնելունպատակովայստեղևսզուգահեռզարգացնումենտնտեսությանայլճյուղեր՝պտղաբուծություն,այգեգործությունևայլն:
Շուրջ1հեկտարտարածությամբայստնտեսությանբնականոնաշխատանքայինգործընթացներնամենօրկոորդինացնում
ևղեկավարումէանդամ-փայատիրոջաները՝ՌաֆիկԹադևոսյանը:Նապատմումէբերքիմշակմանևստացմանհիմնական
ընթացակարգը. վարունգի սերմերը տնկվում են փետրվարի
վերջին, ապա շարունակական մշակման և աշխատանքների
արդյունքում հնարավոր է դառնում գարնան կեսից հավաքել
բերքը՝ օրական 1-1.5 տոննա վարունգ: «Բերքահավաքի ժամանակմեզօգնումենշուրջ10աշխատակիցներ:Ստացվածբերքըհիմնականումիրացնումենքտեղիշուկայում,սակայնփորձումենքարտահանելնաևարտասահմանյանշուկա»,-ասում
էՌաֆիկԹադևոսյանը:
Այսջերմոցըմյուսներիցառանձնանումէջեռուցմանիրինք-
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նատիպ մեթոդներով, որոնք հենց սեփականատերերն են մշակել և ներդրել: Ջեռուցումն իրականացվում է գոմաղբից և բուժանյութերից հատուկ մշակված գլանակավոր խառնուրդների
այրմանմիջոցով,որոնցիցստացվածջերմությունըհատուկխողովակներովտարածվումէողջջերմոցովմեկ:
Այնհարցին,թե,որոնքենիրենցտնտեսությանմեջառաջացող ռիսկերը և խնդիրները, Ռաֆիկ Թադևոսյանը պատասխանում է. «Կարկուտը, ցրտահարությունը, շուկայի խնդիրները և
իրացման ընթացքում առաջացող դժվարությունները. բայց բոլորնէլփորձումենքհաղթահարելմերկազմակերպվածաշխատանքիշնորհիվ»:
Այստնտեսությունըմեկնէայնբազումհաջողակներից,ովքեր «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-ի հետ անցել են իրենց զարգացման ուղին և այժմ քաղում են այդ համագործակցության
արդյունքները: Սա նաև ապացույց է, որ հայ գյուղացին կոոպերատիվհամագործակցությանշնորհիվանկոտրումկարողէ
հաղթահարելզանազանխոչընդոտներևփոքրուվստահքայլերովառաջշարժվել,ինչպեսանումէպարոնՌաֆիկը՝ջերմոցով
քայլելիս նվագելով իր ակորդեոնը, համեմելով դժվարին գործը
ուրախևհուզիչմեղեդիներով:

Մեր անդամ-փայատերերը

«¸Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»ÝáõÙ »Ýù, µ³Ûó µáÉáñÝ ¿É ÷áñÓáõÙ »Ýù
Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É Ù»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ³ßË³ï³ÝùÇ ßÝáñÑÇí»
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ԴՈՒԳԼԱՍ Լ. «ԴԱԳ» ՖԼՈՐԻ

Հարգելի՛ընկերներ,
«Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-ի տասներորդ տարելիցի տոնակատարությանը
մասնակցելըբարձրպատիվէինձհամար:Մեծագույնուրախությամբեմտոնելու
Հայաստանի գյուղական համայնքների հզորացման գաղափարին ուղղված ձեր
գործունեությանտասնամյակըևցավումեմ,որայլևսչեմկարողբնակվելՀայաստանումևաշխատելձեզհետ:
 2005թ-ին, երբ «Ֆարմ Կրեդիտ Ադմինիստրացիա»-ի նախագահ Նենսի Փելլեթըխնդրեցինձղեկավարելֆերմերներիվարկավորմանհամակարգիհիմնադրման
նախաձեռնությունը Հայաստանում, ես ստիպված եղա փնտրել Հայաստանն աշխարհիքարտեզիվրա:Միակհիշատակումը,որլսելէիՀայաստանիմասին,մայրիկիսխոսքերնէին.«Կե՛րայնամենը,ինչկաափսեումդ.դուպետքէհիշեսսովյալ
հայերիմասին»:Դա1940-ականներնէին,երբեսփոքրտղաէիևգաղափարչունեի,
թեովքերենհայերը,որտեղեննրանքապրումևինչուեննրանքսովյալ:
2005թ-իցիվերեսշատբանեմիմացելՀայաստանի,նրագտնվելուվայրի,ժողովրդի,պայքարիևմարդկությանպատմությանմեջունեցածներդրմանմասին:Ես
սովորեցիսիրելՀայաստաննունրաժողովրդին,ևշատցավումեմ,որայլևսչեմ
կարողապրելձեզհետ:
2005թ.միխումբառաջադեմհայերմիքանիանգամայցելեցինԱՄՆ՝ուսումնասիրելուամերիկյանֆերմերներիվարկավորմանմերկոոպերատիվհամակարգըև
պարզելու,թեարդյոքԱՄՆԳյուղդեպարտամենտըկաջակցիիրենցերկրումնման
համակարգ ստեղծելու հարցում: 2006թ. հունվարին Ռոլանդ Սմիթը, Բոբ Օրրիկը
և ես մեկնեցինք Հայաստան՝ տեղում գնահատում կատարելու համար: Երկու շաբաթվա ընթացքում մենք հանդիպումներ ունեցանք ֆերմերների հետ, որոնք ձյան
մեջ մեծ տարածություններ էին անցնում ոտքով՝ մեզ հանդիպելու և մեր հարցերինպատասխանելուհամար:Մենքհանդիպումներունեցանքնաևկառավարությանպաշտոնյաներիհետ,մերդեսպանատանևԱՄՆՄԶԳ-իներկայացուցիչների,
Կենտրոնական բանկի պաշտոնյաների, ՀԿ-ների, համալսարանի դասախոսների,
բանկիրների,ունիվերսալվարկայինբանկերիներկայացուցիչներիևՀայաստանի
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գյուղական համայնքներում վարկավորում իրականացնող այլ անձանց հետ: Տուն
վերադառնալուցհետոՌոլանդը,Բոբըև եսավարտեցինքմերուսումնասիրությունըևտեղեկացրինքԱՄՆԳյուղդեպարտամենտին,որՀայաստանումհնարավորէ
ստեղծելայդհամակարգը,ևՀայաստանիԿենտրոնականբանկըհեշտությամբկարողէկանոնակարգելայն:
Հայաստանից ժամանած աշխատանքային խումբը համակարգի համար ցանկանում էր օգտագործել կոոպերատիվի մոդելը, և, իհարկե, Ռոլանդը, Բոբն ու ես
ոգեշնչվածէինքայդհնարավորությամբ:Մենքիմացանք,որնախկինխորհրդային
երկրումկոոպերատիվհամակարգստեղծելնուգործադրելըհսկամարտահրավեր
էր: Խորհրդային Միությունը անհատներից վերցրել էր գյուղատնտեսական հողը,
սարքավորումները և անասուններին կոլտնտեսական տնտեսություններ ստեղծելու նպատակով: Խորհրդային Միությունն այդ կոլտնտեսական տնտեսությունները
«կոոպերատիվներ» էր անվանում, ուստի մեծ աշխատանք ու բացատրություններ
պահանջվեցին՝ հայ գյուղացիներին հավաստիացնելու համար, որ կոոպերատիվի
այսմեկայլտեսակընրանցհամարավելիշահավետկլինի:
Հաղթահարելով բոլոր դժվարին մարտահրավերները՝ Արմեն Գաբրիելյանը և
վճռական տնօրենների խորհուրդը, ղեկավարները և աշխատակիցները մեծ ջանքերգործադրեցին,որպեսզի«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»-նդառնաներկայիսկայացածընկերությունը:Արմեննանսպառլավատեսությամբհսկայականաշխատանքէ
կատարել,ինչիշնորհիվմեծհաջողություններիէհասցրելՀայաստանիգյուղական
վայրերինծառայողմիակկոոպերատիվֆինանսականկառույցը:Առանձնահատուկ
պետքէնշեմնաևԱՄՆկառավարությանըևայնբազմաթիվմիջազգայինֆինանսականկառույցներին,որոնք«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»-ինտրամադրելենֆինանսականմիջոցներ,կապիտալևաջակցություն:
ՊատմականԱրարատլեռանգագաթիցհնչեցնումեմիմՇՆՈՐՀԱՎՈՐԱՆՔՆԵՐՆ
ուԳՈՎԱՍԱՆՔԸ«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»-ին՝տասըտարիներիընթացքումՀայաստանիգյուղականհամայնքներինևժողովրդինհաջողությամբաջակցելուհամար:
Հարգանքով,մեծսիրովևհիացմունքով,
 ուգլասԼ.Ֆլորի
Դ
Ֆերմեր
«FarmerMac»ընկերությանԽորհրդիանդամ
«ՖարմԿրեդիտԱդմինիստրացիա»-իԽորհրդինախկինանդամ
«FarmCreditSystemInsuranceCorporation» ընկերությանԽորհրդի նախկին անդամ
ևնախագահ
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Լին Էքսթոն և Ջոն Փենսոն

Նախկինում՝ 2010-2015թթ., «Տեխասի A&M համալսարան»-ի գյուղատնտեսության տնտեսագիտությանավագպրոֆեսորդոկտորՋոնՓենսոնըև«Exton&PartnersRisk,GovernanceandAnalytics»
ՍՊԸ-իԳլխավորգործընկերտկն.ԼինԷքսթոնըաշխատելենորպես«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»-ի
Խորհրդիևավագղեկավարներիխորհրդատու՝կարողություններիզարգացմանխորհրդատվական
ծրագրիշրջանակներում: Թիմը  գործումէրԱՄՆԳյուղդեպարտամենտիարտաքինգյուղատնտեսական ծառայության (ԱՄՆ ԳԴ ԱԳԾ) հետ կնքված պայմանագրի համաձայն՝ որպես Հայաստանի
գյուղականհամայնքներումվարկայինմիջոցներիհասանելիությանխթանմանծրագրիմաս:20072015թթ.այսծրագրիներքո«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»ընկերությանըգործնականաջակցությունև
կապիտալտրամադրվեց:
ԱՄՆԳԴԱԳԾ-իդերը«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»-իկարողություններիզարգացմաննաջակցելու
գործումերեքձևովէրդրսևորվում.
1.Ֆինանսականներդրում,2.Վերլուծականներդրում,3.Կրթականներդրում
ԷքսթոնըևՓենսոնըհիմնականումաշխատելենծրագրիկրթականբաղադրիչիգծով,մասնավորապես`անցկացրելենկորպորատիվկառավարմանևռիսկերիկառավարմանդասընթաց«Ֆարմ
ԿրեդիտԱրմենիա»-իխորհրդիանդամներիհամարևհանդեսենեկելորպեստեխնիկականհարցերով խորհրդատուներ ավագ ղեկավարների համար: Ծրագրի նպատակն էր ստեղծել հզոր կառավարման համակարգ, որը կնպաստեր «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-ի՝ ֆինանսապես ինքնաբավ
լինելու նպատակի իրագործմանը և կզիներ նրան կորպորատիվ կառավարման հմտություններով՝
զուգակցվածհամաշխարհայինլավագույնփորձիհետ:
«Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-ի գործունեության 10-ամյակի կապակցությամբ ցանկանում ենք
շնորհավորել Արմեն Գաբրիելյանին, Խորհրդի անդամներին և ավագ ղեկավարներին, որովհետև
կարծումենք,որկազմակերպությունըլիովինհասելէիրնպատակին:Ցավումենք,որչենքկարող
անձամբձեզհետլինելայսկարևորիրադարձությանընթացքում,սակայնուրախկլինենքհետագայումնույնպեսհնարավորությունունենալաշխատելու«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»-իհետիրգործունեությաներկրորդտասնամյակիընթացքում:
ՄաղթումենքձեզշարունակականհաջողությունֆերմերներիևգյուղականՀայաստանիբնակիչներիվարկայինպահանջներըբավարարելուգործում:
Ջոն Փենսոն
Գյուղատնտեսությանտնտեսագիտությանավագպրոֆեսոր«ՏեխասիA&Mհամալսարան»-ում
Լին Էքսթոն
«Exton&PartnersRisk,GovernanceandAnalytics»
ՍՊԸ-իԳլխավորգործընկեր

Ռոբերտ Ֆրեյզի

Հարգելի՛ Արմեն, Խորհրդի անդամնե՛ր, ղեկավարությո՛ւն և աշխատակիցնե՛ր,
Շնորհավորում եմ ձեզ՝ Հայաստանի ֆերմերներին և գյուղաբնակ
տնտեսվարողներին հաջողությամբ ծառայելու 10-ամյակի կապակցությամբ: Դուք մեծ քայլեր եք արել Հայաստանի գյուղական համայնքներում
կյանքիորակիբարելավմանձերառաքելություննուտեսլականնիրագործելուուղղությամբ:Ձերգործունեությանարդյունքներըձերկողմիցֆինանսավորվող ծրագրերում, ինչպես նաև ձեր կոոպերատիվի ընդհանուր ֆինանսականկատարողականըպարզևհստակվկայումենայդառաքելությանիրագործմանգործումձերնվաճումներիմասին:
Եսմեծպատիվունեցա10տարիառաջներգրավվելուձերաշխատանքներում,երբդուքհիմքէիքդնումևկառուցումէիքայնկազմակերպությունը,
որի10-ամյակըմենքայժմտոնումենք:Այստոնակատարությանըմասնակցելուհրավերստանալըմեծպատիվէինձհամար:
Թո՛ւյլտվեքարտահայտելիմցանկություննուկանխատեսումըհաջորդ
10տարիներիհամար:Հուսովեմ,որերբգա20-ամյակընշելուժամանակը,
դուք այսօրվա պես ցույց կտաք, որ բարգավաճող ֆինանսական կոոպերատիվեք,որըսպասարկումէէլավելիմեծթվովմարդկանց,վայելումէ
համընդհանուր ճանաչում՝ գյուղական Հայաստանի կյանքի որակը բարելավելուշնորհիվ,ևդարձելէմիկառույց,որիօրինակովաշխարհիտարբեր
անկյուններից այլ կազմակերպություններ կկարողանան ձևավորել իրենց
գյուղատնտեսականզարգացումները:
Ընդունե՛ք իմ շնորհավորանքները պատվավոր անցյալի և լավագույն
մաղթանքներնապագայիհամար:
 արգանքով,
Հ
Ջ. Ռոբերտ Ֆրեյզի
«TerrapinEnterpriseStrategies»ընկերությանՆախագահևԳործադիրտնօրեն
«MidAtlanticFarmCredit»ընկերությաննախկինՆախագահևԳլխավորգործադիրտնօրեն
ՖԱՐՄ ԿՐԵԴԻՏ ԱՐՄԵՆԻԱ ՈՒՎԿ ԱԿ |
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Դեսպան Մարի Լ. Յովանովիչ

Ինձ համար մեծ պատիվ է շնորհավորել «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա» ընկերությանը վերջինիս 10-ամյակի կապակցությամբ և ողջունել նրա ջանքերը,
որոնքուղղվածենՀայաստանիգյուղականհամայնքներումկյանքիորակիբարելավմանը: ԱՄՆ Գյուղդեպարտամենտը հպարտանում է «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-իհիմնադրմանգործումիրունեցածներդրմամբ,և եսինքսէլհպարտ
եմ,որմասնակիցեմեղելայսնախաձեռնությանը:ՍաԱՄՆկառավարությանև
հայժողովրդիմիջևհաջողվածհամագործակցությանբազմաթիվօրինակներից
մեկնէ.այստարվաընթացքումմենքտոնումենքԱմերիկայիՄիացյալՆահանգներիևՀայաստանիՀանրապետությանմիջևդիվանագիտականհարաբերությունների հաստատման 25-ամյակը: ԱՄՆ կառավարության համագործակցությունը «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-ի հետ առաջխաղացման կարևոր քայլ էր ոչ
միայնֆինանսական,այլևգյուղատնտեսությանոլորտիհամար:Յուրաքանչյուրը,ումՀայաստանայցելելուբախտէվիճակվել,գիտիայն,ինչգիտեմես.գյուղատնտեսությունըՀայաստանիգյուղականհամայնքներիհամարտնտեսական
աճիշարժիչէհամարվում:ԱյսոլորտումներառվածէՀայաստանիաշխատուժի
40%-ըևՀՆԱ-ի20%-ը:Ուրախեմ,որԱՄՆՄԶԳ-իկողմից«Համագործակցությունհանունգյուղականհամայնքներիբարգավաճման»և«Գյուղիզարգացման
արդի նախաձեռնություն» ծրագրերին աջակցության միջոցով, Միացյալ Նահանգներըշարունակումեննպաստելգյուղականտնտեսությանզարգացմանը
Հայաստանում՝խրախուսելովձեռնարկատիրությունըևդյուրինացնելովֆինանսականմիջոցներիհասանելիությունը:ԱՄՆկառավարությունըմեծապեսգնահատումէիրհամագործակցությունը«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»-իհետ:
Դեսպան Մարի Լ. Յովանովիչ
ՀայաստանումԱՄՆնախկինդեսպան(2008-2011թթ.)
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ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Մ. Միլս

Մեծագույն հաճույքով շնորհավորում եմ «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-ին իր տասնամյակի կապակցությամբ: Ամերիկյան կառավարության կողմից ԱՄՆ Գյուղդեպարտամենտի միջոցով ցուցաբերած
աջակցությունը«ՖարմԿրեդիտ»-ինմեկնէայնհազարավորհամագործակցություններից, որոնք մենք այսօր տոնում ենք Հայաստանի
Հանրապետության հետ դիվանագիտական հարաբերությունների
հաստատման 25-ամյակին ընդառաջ: ԱՄՆ կառավարությունը շարունակումէհամագործակցելՀայաստանիհետ՝զարգացնելուգյուղատնտեսականսեկտորը՝երկրիտնտեսությանամենակենսականև
կարևոր ճյուղերից մեկը: Գյուղատնտեսության զարգացման աջակցության գործում ամերիկյան կառավարությունը տրամադրել է այն
բոլորհմտությունները,գիտելիքներըևռեսուրսները,որոնքանհրաժեշտ են եղել հայ գյուղատնտեսներին՝ ապահովելու բերք և սնունդ
տեղիբնակչությանհամար,ինչպեսնաևմրցունակլինելուտեղական
ևտարածաշրջանայինշուկաներում:Եսհպարտեմայնկարևորդերով,որԱՄՆ-նկատարելէաջակցելու«ՖարմԿրեդիտԱրմենիա»-ին
ևՀայաստանիգյուղատնտեսությանը:

Ուղերձներ

Ռոբերտ էնգել
Մեզանիցոմանք,ումհաջողվելէիրենցկյանքի մեծ մասն անցկացնել աշխարհի առավել
զարգացած ժողովրդավար երկրներում, հաճախ
մեղավորեննրանում,որընդունումենմեզբաժինընկածառատություննիբրևբնականշնորհ:
Մ
 ենքմեղավորենքնաևնրանում,որչենքհիշում
ոչայնքանվաղեմիանցյալըևմոռանումենք,թե
ինչպես ենք հասել ներկայիս իրավիճակին: Այսինքն, մենք դա կմոռանայինք, եթե մեզ բախտ
չվիճակվեր տեսնելու, թե ինչպես է կրկնվում
պատմությունը:
Իմ դեպքում, այդպիսի բախտի դերում հանդես եկավ այն գործընկերությունը և ընկերները,
ումեսձեռքբերեցիԽորհրդայինՄիությաննախկինհանրապետություններիցմեկում՝Հայաստանում:ԱյնժամանակՀայաստանը,որնաշխարհի
ամենահին, ամենասուրբ և գեղեցիկ երկրներից
մեկն է, դեռևս դեպի ինքնիշխան պետության
անցում կատարելու ընթացքի մեջ էր, իսկ ապրուստի կայուն աղբյուր ունենալու կենսական
կարիքը նման պետություն կառուցելու համար
անհրաժեշտհիմնաքարերիցմեկնէր:
Բ
 արեբախտաբար,ԱրմենԳաբրիելյանանունովմիանձնավորությունևնրագործընկերներն
արագ հասկացան, որ այդ նպատակին հասնելու գրավականը հայ ֆերմերի աշխատանքային
էթիկան, վճռականությունը և հնարամտությունը
գործի դնելն է: Դրա համար, իր հերթին, պահանջվում էր ֆերմերների համար վարկավորման վստահելի աղբյուրի առկայություն թե՛ լավ,
թե՛ ծանր ժամանակներում: Արմենը և նրա թիմը դիմեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գործող «Ֆարմ Կրեդիտ համակարգ»-ին:
Այդ կազմակերպությունն արդեն մոտ 100 տարեկան էր և սկսել էր ծառայել ֆերմերներին մի
միջավայրում,որըշատնմանէրայդժամանակ
Հայաստանումառկաիրավիճակին:«ՖարմԿրեդիտ»-ը ստանձնել էր մի առաքելություն, որը
կոոպերատիվ սեփականության եղանակով համապատասխանեցնումէրֆերմերներիևնրանց
վարկավորողների շահերը և որի դեպքում իրականացվում էր գիտելիքի ու հաջողված փորձի
փոխանակում:
Հ
 անդիսանալով այդ ժամանակ «Ֆարմ Կրեդիտ Համակարգի» կառույցի՝ «CoBank»-ի գոր-

ծադիր տնօրենը, ես ոգևորություն զգացի՝
տեսնելով այն մեծ հանձնառությունը, առաքելությանոգինևհրատապությանզգացումը,
որըցուցաբերումէինԱրմենըևնրաթիմը:Դիմակայելով շատ ավելի լուրջ բարդությունների,քանմենքկարողէինքպատկերացնելայդ
ժամանակ՝ 10 տարի առաջ ստեղծվեց «Ֆարմ
Կրեդիտ Արմենիա»-ն, որը հիմնադրվեց այն
կոոպերատիվսկզբունքներով,որոնքամբողջ
աշխարհում դրսևորել են իրենց կայունությունը: Սկսնակ կազմակերպությունից մինչև
հաջողակ կոոպերատիվ ֆինանսական հաստատություն տանող ճանապարհին «Ֆարմ
Կրեդիտ Արմենիա»-ի անդամ-փայատերերը
և աշխատակիցներն ակտիվորեն պայքարում էին իրենց հանդիպած բազմաթիվ մարտահրավերների դեմ՝ իրականացնելով իրենց
առաքելությունը: Որպես երկար տարիների
միջազգայինփորձունեցողբանկայինոլորտի
մասնագետ,կարողեմփաստել,որընդամենը
10 տարիների համար սա եզակի և հսկայականձեռքբերումէ:
«Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-ն, Հայաստանի ֆերմերները և Հայաստանի ժողովուրդը դեռ հանդիպելու են մարտահրավերների՝
տանելովիրենցերկիրըդեպիավելիպայծառ
ապագան:Սակայննրանքունեննաևհնարավորություններ.հնարավորություններ,որոնքի
վերջո բարելավելու են մարդկանց կյանքն ու
հասարակությունը:
«CoBank»-ի,«ՖարմԿրեդիտՀամակարգ»-իև
անձամբինձհամարմեծպատիվևբավականություն է ականատես լինել «Ֆարմ Կրեդիտ
Արմենիա»-իհաջողությանը:Կազմակերպությանտասնամյակինբոլորիսանունիցփոխանցում եմ մեր անկեղծ շնորհավորանքներն ու
ամենաջերմ մաղթանքներն Արմենին, ընկերությանանդամ-փայատերերին,թիմինևՀայաստանում բնակվող բոլոր հիանալի մարդկանց:
Ռոբերտ էնգել
«CoBank»-ի նախկին Գլխավոր գործադիր
տնօրենևավագխորհրդական
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Կոոպերատիվների միջազգային դաշինքի նախագահ Մոնիք Ֆ. Լերու
Հարգելի՛պարոննախագահ,
«Կոոպերատիվների միջազգային դաշինք»-ի (ICA) անունից ցանկանում եմ
սրտանց շնորհավորել Ձեր կոոպերատիվին և նրա անդամներին՝ գործունեության
10 տարին հաջողությամբ ավարտելու համար:
Հ
 ամագործակցելու
պատրաստակամությունը եզակի և անփոխարինելի
ներդրում է այն հասարակության հարստացման գործում, որտեղ մենք ապրում
ենք: Ամբողջ աշխարհում կոոպերատիվի
մոդելըկարևորներդրումէկատարումսոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում:
Կենսունակ և կայուն ձեռնարկություններ
ստեղծելով՝կոոպերատիվշարժումնապահովումէարդյունավետաշխատատեղերև
ձևավորումէկայունեկամուտ,ինչընպաստումէաղքատությանկրճատմանը:Բացի
այդ,կոոպերատիվները,ելնելովիրենցարժեքներիցևսկզբունքներիցևկարևորելով
իրենց տեղական համայնքների բարեկեցությունը,ամրապնդումենգյուղականտնտեսություններըևզգալի
դրականազդեցությունենթողնումհասարակությանմնացածհատվածիվրա:
Կ
 ոոպերատիվ մոտեցման ուժը նրանում է, որ այն արտապատկերումէմարդկանցկյանքը,արժեքները,պարտավորություններըև
ստեղծարարմիտքը:
2007թ.-ին, երբ «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-ն հիմնադրվեց, նրա
կազմումկայինընդամենը57ֆերմերներ։Տարիներիընթացքումկառույցինհաջողվեցաճելևզարգանալ,քանիորայնհոգումէհայժողովրդիհամարկենսականմիկարիք՝տրամադրելովփոքրձեռնարկատերերիպահանջներինհամապատասխանեցվածվարկեր:Այսօր
կոոպերատիվնունիավելիքան6400անդամ-փայատեր,ինչըիսկա-
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պեսմեծհաջողությունէՀայաստանիպայմաններում: «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-ի
պատմությունը կոոպերատիվ շարժման
ուժիարտացոլումնէ:
Կոոպերատիվներըէականփոփոխություններ են կատարում համայնքներում:
Կոոպերատիվի առաքելության հիմքում
ընկածէոչայնքանտնտեսականգործունեությունը, որքան այնպիսի լուծումներ
գտնելը,որոնքկուղղորդենհամայնքներին
իրենց նպատակների իրագործմանը: Դա
հենց «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-ի դեպքն
է:Մենքպետքէշարունակենքներկայացնել մեր պատմությունը կառավարության
պաշտոնատար անձանց և տնտեսության ոլորտի առաջատարներին, որպեսզի
նրանք խթանեն նոր կոոպերատիվների
ստեղծումն ի շահ բոլորի: Մեր ներդրումը
շատ կարևոր է համաշխարհային տնտեսության համար, քանի որ օգնում է հավասարակշռությունստեղծելմասնավորև
պետական հատվածների միջև: Սակայն
մերներդրումըկարողէէլավելիմեծանալ
մերհամատեղաշխատանքիշնորհիվ,որըմեզկօգնիավելիլավաշխարհստեղծելապագասերունդներիհամար:
Կրկինցանկանումեմնշել,որմեծապեսցավումեմ,որչեմկարող
անձամբՁեզհետլինել.առաջինհերթին,քանիորհամոզվածեմ,որ
դահիշարժանօրէլինելու,և երկրորդը՝որովհետև,որոշակիիմաստով,դանաևամբողջկոոպերատիվհամայնքիտոննէ,որնամենօր
գործումէաշխարհըկատարելագործելուուղղությամբ:

Խորինհարգանքով,
ՄոնիքՖ.Լերու
Նախագահ

Մեր աշխատակիցների բարեմաղթանքները
Հրանտ Եղիազարյան

Մուշեղ Պետրոսյան

ԳԳՏ Տեղակալ / Վարկային տնօրեն

ԳԳՏ տեղակալ / Գործառնական տնօրեն

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:

Շիրակ Բոյաջյան

Արսեն Լոբյան

«Էջմիածին» մասնաճյուղի կառավարիչ

«Արմավիր» մասնաճյուղի կառավարիչ

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:

Արմեն Վարդանյան

Լիզինգի և հիփոթեքի բաժնի ղեկավար

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:

«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:

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:
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