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30.03.2022թ.-ին ՀՀ առ
տրաարդյունաբերական պալատի (ՀՀ ԱԱՊ) 
 «Էքսպորտ 
Արմենիա» ասոցիացիայի (ԷԱ) նախաձեռնությամբ կազմակերպված «Արտահանման 
հնարավորությունները արդի պայմաններում» կլոր սեղան քննարկման արդյունքներն 
ամփոփելով՝ առանձնացվել են երկու հիմնական ուղերձներ, որոնք արտացոլում են 
քննարկված հարցերի ամփոփ 
 ինստիտուցիոնալ լուծման ուղիները։

1. Տնտեսական դիվանագիտություն

Արտահանման ոլորտում առկա խնդիրները

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ�ԱՆ
ԱՌ�ՏՐԱԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ

ՊԱԼԱՏ

   

ՀՀ ԱԱՊ-ն և ԷԱ-ն նախաձեռն�մ են տնտեսական դիվանագիտ�թյան զարգացման օրակարգի և  
ինստիտ�ցիոնալ շրջանակի ձևավորման գործընթաց։ Մասնավորապես, նախատեսվ�մ է 
ստեղծել շահակիցների հարթակ (պետական և մասնավոր հատվածների միջև), որտեղ 
կնախաձեռնվի տնտեսական դիվանագիտ�թյան շրջանակի և հայեցակարգի ձևավոր�մը։ ՀՀ 
ԱԱՊ-ն և ԷԱ-ն ակնկալ�մ են համագործակց�թյան ընդլայն�մ պետական մարմինների հետ, 
որոնք ներգրավված են տնտեսական դիվանագիտ�թյան օրակարգի մշակման և իրականացման 
գործ�մ։ Այս փ�լ�մ ՀՀ ԱԱՊ-ն և ԷԱ-ն ակտիվ քննարկ�մներ և խորհրդակց�թյ�ններ են 
նախաձեռն�մ շահագրգիռ կողմերի հետ, մասնավորապես՝ ՀՀ փոխվարչապետի գրասենյակ, ՀՀ 
արտաքին գործերի նախարար�թյ�ն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար�թյ�ն, ՀՀ ԱԺ և ՀՀ-�մ գործող 
միջազգային կազմակերպ�թյ�ններ։ 
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2. Միջազգային առ�տրի մասնագետների վերապատրաստում

Արտահանման ոլորտում առկա խնդիրները
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ՀՀ ԱԱՊ-ն և ԷԱ-ն նախաձեռն�մ են բիզնեսի կարիքների գնահատ�մ և հնարավոր�թյ�նների 
վերլ�ծ�թյ�ն։ Այս նախաձեռն�թյամբ ստեղծվ�մ է  երկխոս�թյան հարթակ կրթական 
հաստատ�թյ�նների, բիզնեսի և միջազգային կազմակերպ�թյ�նների միջև՝ ժամանակակից 
պահանջներին և չափանիշներին համապատասխան մասնագետների վերապատրաստման և 
կարող�թյ�նների զարգացման ծրագիր մշակել� և ներդնել� նպատակով։  

Բացի վերոգրյալը, վորոնշյալ  քննարկման ընթացք�մ արտահանմանը վերաբերող բազմաթիվ 
հարցեր են արծարծվել: Մասնավորապես առանձնացվել են հետևյալ հարցերը՝ 

• Ալկոհոլային արտադրանքի որոշ տեսակների աշխարհագրական տեղան�նների, ծագման 
նշ�մների ստեղծման և ն�յնականացման անհրաժեշտ�թյ�նը, 

• Առանձին ապրանքատեսակների գծով հավատարմագրված լաբորատորիաների առկայ�թյան 
անհրաժեշտ�թյ�նը, 

• Արտահանման կարող�թյ�ն �նեցող ընկեր�թյ�նների տվյալների բազայի ստեղծ�մը և դրա 
պարբերաբար թարմաց�մը, 

• Տրանսպորտային և լոգիստիկ խնդիրների երկարաժամկետ լ�ծ�մների անհրաժեշտ�թյ�նը, 
• Արտահանման խթանմանն �ղղված պետական աջակց�թյան ծրագրերի ոչ բավարար 

մակարդակը, ինչպես նաև արտահանման աջակց�թյան պետական կառ�յցի 
բացակայ�թյ�նը, 

• «Մեկ պատ�հան» համակարգի միջոցով ԱՏԳ փաստաթղթերի ձևակերպման թվային 
հարթակի գործարկ�մը:  


