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Ամփոփ տեղեկանք “Հայ գինեգործների միություն” հասարակական
կազմակերպության վերջին երկու տարում ծավալած գործնեության

վերաբերյալ

Վերջին երկու տարում ի թիվս հասարակական կազմակերպության համար տիպիկ
կանոնադրական հիմնական աշխատանքների (ճյուղի զարգացման
մարտավարության և ռազմավարության մշակում, գինու տուրիզմի և ընդհանրապես
անդամների շահերի պաշպանությանը նվիրված հանդիպումների, սեմինարների,
ժողովների կազմակերպում և այլն) միությունը համապատասխան կառույցների հետ
և աջակցությամբ զբաղվել է ճյուղի իրավական դաշտի բարելավմանը նպաստող
կոնկրետ առաջարկների ձևավորմամբ, օրենսդրական ակտերի նախագծերի
մշակմամբ և դրանց ընդունման լոբբինգով: Մասնավորապես  խոսքը վերաբերում է
հետևյալ հիմնական բնագավառներում նախանշված ոլորտներում կատարված  և
իրականացվող աշխատանքներին.

1. ֆիլոքսերայի դեմ պայքարի և վարակի տարածման կանխարգելում
2. գինու ակցիզային հարկի բեռի նվազում
3. ակցիզային դրոշմանիշների տրամադրման քաղաքականության վերանայում
4. չօգտագործված ակցիզային դրոշմանիշների վերադարձման կարգ
5. խաղողի օղու արտադրման համար նախատեսված պետական տուրքի

վերանայում
6. հայկական կոնյակի արտադրության համար նախատեսված տարեկան տուրքի

չափի վերանայում գործարանի մասնաճյուղի համար
7. գինեգործության համար նախատեսված օժանդակ նյութերի ներմուծման

մաքսային ռեժիմների վերանայում
8. անմաքս առևտրային խանութներից գնվող ԵՏՄ ծագմամբ ալկոհոլային

խմիչքների թույլատրվող ծավալների բարձրացում
9. մաքսային պահեստներում ակցիզային ապրանքների առք ու վաճառքի

թույլտվություն:



Հակիրճ վերլուծություն ՀՀ ԳՆ վերջին երեք տարում
գինեգործության բնագավառում իրականացված
քաղաքականության վերաբերյալ

Վերջին երեք տարում  տարում ոլորտում նախարարության կողմից իրականացվել են
մի շարք կարևորագույն աշխատանքներ, որոնք էական նշանակություն են ունեցել
խաղողագործության և գինեգործության զարգացման գործում: Դրանցից կարելի է
օրինակ նշել հետևյալները.

§ “Խաղողի հումքով ոգելից խմիչքների մասին” ՀՀ օրենքի վերաբերյալ:
Նախարարության ջանքերով և աջակցությամբ վերջին երեք տարում այդ օրենքում
կատարվել են գինեգործների և սպառողների շահերից բխող մի շարք
փոփոխություններ և լրացումներ: Ընդունվել են նաև կառավարության
համապատասխան որոշումներ՝ ուղղված օրենքի կիրակման մեխանիզմների
կատարելագործմանը:

§ Խաղողի իրացմանը, դրա արտահանմանը և վերամշակողների կողմից մթերմանը
ուղղված միջոցառումներ:
 Իրականացված աշխատանքները հնարավորություն տվեցին գրեթե
ամբողջությամբ իրացնել գյուղացիական տնտեսությունների բերքը: Պետք է նշել,
որ այս աշխատանքներն ավելի շատ ունեն սոցիալական և քաղաքական
ուղղվածություն, քան տնտեսական հիմնավորում: Սա իհարկե առավել շատ
ուղղված է գյուղացիների և խաղող արտադրող մյուս փոքր սուբյեկտների շահերի
պաշտպանությանը, սոցիալական լարումների նվազմանը և փրկություն է
գյուղացու համար:

§ Նախորդ կետում բերված որոշ բացասական միտումների (որոշ դեպքերում
խախտվում է հավասարակշությունը ալկոհոլի շուկայում, առաջանում են
անարդար մրցակցության էլեմենտներ,խաղողի և գինու առաջարկի և
պահանջարկի անհամապատասխանություն, խաղողի մթերման գնի վտանգավոր
նվազում, խաղողի դիմաց գյուղացիներին ոչ ժամանակին և ոչ լրիվ
փոխհատուցում) նվազման համար նախարությունը իրականացնում է
աշխատանքներ և միջնորդում է վերամշակող ընկերություններին առավել
նպաստավոր պայմաններով վարկերի տրամադրման համար, որպեսզի ձեռք
բերված դրամի մեծ մասը վճարվի գյուղացիներին: Կարելի է թվարկել մի քանի
տասնյակ նման միջնորդություններ, որոնց արդյունքում էապես բարձրացել է
վճարումների ծավալները:

§ Խաղողի օղու արտադրման համար նախատեսված պետական տուրքի մասին:
Շնորհիվ նախարարության հետևողական աշխատանքի` լուծվել է այդ չափազանց
կարևոր հարցը: Պետական տարեկան տուրքը   15 մլն դրամից իջել է 50000 դրամի:
Սա էապես կնպաստի ճյուղի զարգացմանը, արտահանումների ծավալների
մեծացմանը և մթերվող խաղող քանակությունների աճին:



§ Պարբերաբար կազմակերպվում են հանդիպումներ օտարերկրյա շահագրգիռ
կազմակերպությունների հետ արտահանման ծավալներ և շուկայի
դիվերսիֆիկացման համար:




























