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Հիմնաբառեր.  Հայաստան, Ուկրաինա,
  արտահանում, ներմուծում

Ռուս-ուկրաինական ճգնաժամն՝ ի դեմս Ուկրա ի-
նայում տեղի ունեցող ռազմական գործողություն նե-
րի, ինչպես նաև Ռուսաստանի նկատմամբ կի րառ- 
վող պատժամիջոցների, խաթարել է համաշ խար  հա -
յին մատակարարումների շղթան։ Ուկրաի  նան պա   րե-
նային ապրանքների առաջատար մատա կա րար  նե-   
րից մեկն է համաշխարհային տնտեսության մեջ։ Ապ- 
րանքների մատակարարումներն Ուկրաի նայից դա-  
դարեցվել են արտադրության ընդհատ ման, նա վա-
հանգիստների փակման, թռիչքների չե ղարկման 
պատճառով։ Ուկրաինան ներմուծման գծով 6-րդ, 
ար  տահանման գծով 16-րդ ՀՀ խոշոր գործընկերն 
է։ Հիմնականում ներմուծվում են պարենային ապ- 
րանք ներ։ Հոդվածում ուսումնասիրվել են Հայաս-
տան-Ուկրաինա առևտրային կապերն ու ռուս-ուկ-
րաինական հակամարտության հնարավոր ազդեցու-
թյունը։

Ռուս-ուկրաինական պատերազմն արդեն իսկ 
ցույց է տալիս իր բացասական տնտեսական 

հետևանքներն ամբողջ աշխարհում։ Մասնավորապես՝ 
խզվել են Ուկրաինայի տնտեսական կապերն աշխարհի 
հետ, դադարեցվել է առևտրային հոսքերի զգալի մասը, 
ռազմական գործողությունների պատճառով փակվել են 
ուկրաինական նավահանգիստները, չեղարկվել թռիչք  նե  - 
րը։ Բացի այդ, երկիրը սահմանափակել է մի շարք պարե- 
նային ապրանքների արտահանումը1։ Ըստ էու թյան, Ուկ-  
րաինայի հետ տնտեսական կապերն ամբողջ ծա վալով 

1 Ուկրաինայից Հայաստանը չի կարողանա հավի միս ներկրել, (07/03/2022), 
https://www.panorama.am/am/news/2022/03/07/%D5%88%D6%82%D5%AF-
%D6%80%D5%A1%D5%AB%D5%B6%D5%A1-%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%
D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6/2650260 
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չեն վերականգնվի առնվազն մինչև պա տե - 
րազմի ավարտը, հետևապես՝ կարևոր է 
հասկանալ այս երկրի դերը ՀՀ տնտե  սու- 
թյան մեջ և պատերազ մի հնա րավոր ազ-
դեցությունը երկկողմ տնտե սական կապե - 
րի վրա։ 

Ուկրաինայի դերը համաշխարհային
առևտրում
Ուկրաինայի պետական վիճակագրա-

կան ծառայության2 տվյալների համա ձայն՝ 
2021 թ. երկիրն արտահանել է 68.1, ներ-
մուծել՝ 72,8 մլրդ ԱՄՆ դոլարի ար տադ  - 
րանք։ Արտահանման հիմնական գործ ըն-
կերներն են Չինաստանը, Լեհաստանը, 
Թուրքիան, Իտալիան և Ռուսաստանը։ 
Ուկրաինայի արտահանման 20,5%-ը կազ- 
մել են սև մետաղներ, 18,1%-ը՝ հացահա-
տիկ, 10,5%-ը` «հանքաքար, խարամ, մո- 
 խիր» ապրանքատեսակները։ Արտահան -
ման առումով, թեև ամենամեծ մասնա-
բա    ժինն ունեն սև մետաղները, սակայն 
Ուկրաինայի կենսական դերը համաշ խար- 
հային տնտեսության մեջ պարենա յին ապ-
րանքների, մասնավորապես՝ հացա հա տի- 
  կի և արևածաղկի ձեթի մատակարա րումն 
է: Ուկրաինան արևածաղկի ձեթի խոշո-
րագույն, իսկ հացահատիկի երկրորդ խո - 
շոր մատակարարն է աշխարհում (հա ցա- 
 հատիկի արտահանման ծավալներով զի-
ջում է միայն ԱՄՆ-ին3)։ Ուստի, մատակա-
րարումների ընդհատումը, առաջին հեր-

2  Ուկրաինայի պետական վիճակագրական ծառայություն, http://www.ukrstat.gov.ua/ 
3 https://comtrade.un.org/data/ 

թին, սպառնալիք է համաշխարհային 
պարենային անվտանգությանը։

Առևտուրը Հայաստանի և 
Ուկրաինայի միջև 
Ուկրաինան կարևոր դեր ունի ՀՀ տնտե-

սության համար հատկապես ներմուծման 
տեսանկյունից։ 2021 թ. այս երկրին է բա-
ժին ընկել ՀՀ ներմուծման 2,7%-ը, ար տա-
հանման՝ 0,9%-ը։ Ներմուծումը կազմել է 
143.1, արտահանումը՝ 25,6 մլն ԱՄՆ դո-
լար։ Ուկրաինան ապրանքների ներմուծ-
ման գծով 6-րդ, արտահանման գծով 16-
րդ ՀՀ խոշոր գործընկերն է։ Վերջին տասը 
տարիների ընթացքում Ուկրաինայից ներ-
մուծումը զգալիորեն կրճատվել է, իսկ ար-
տահանումը՝ որոշակի աճ գրանցել:

Ուկրաինայից ներմուծվում են հիմնա -
կանում սննդամթերք, ծխախոտ և մետաղ -
ներ: Ամենամեծ մասնաբաժինն ունի  
«Ծխա  խոտ և սիգար» ապրանքա խումբը: 
2021 թ. ներմուծվել է 20,8 մլն ԱՄՆ դոլարի 
ծխա խոտ, որն Ուկրաի նայից ներմուծման  
14,6%-ն է։ Այստեղից ներ կրվում են ծխա-
խոտի համաշխարհային ճանաչում ունե-  
ցող արտադրատեսակներ։ Հարկ է ընդ-
գծել, որ Հայաստան ներմուծվող ծխախո-
տի 61,7%-ը ստացվում է Ուկրաինայից 
(գծապատկեր 2), հետևապես՝ մատակա-
րարումների ընդհատումը թեև բացա սա - 
կան ազդեցություն կունենա ծխախո տի 
գնի վրա, սակայն, հաշվի առնե լով այն 

Ուկրաինայից արտահանվող հիմնական ապրանքատեսակները, 2021 թ.
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հան գամանքը, որ ՀՀ-ն ծխախոտ արտադ -
րող և արտահանող երկիր է, կա  րող է  
խթա նել տեղական արտադ րանքի սպա-
ռումը։ Հաջորդ կարևոր ապրանք նա-
խումբը թռչամիսն է, որին բաժին է ընկ - 
նում Ուկրաինայից ներմուծման 12,1%-ը 
(17,3 մլն ԱՄՆ դոլար)։ Ուկրաինայի դերը  
ՀՀ թռչնամսի շուկայում մեծ է, քանի որ 
այստեղ սպառվող թռչնամսի միայն մոտ 
30%-ն է տեղական արտադրանք4, և առ-  
կա է զգալի կախվածություն արտաքին 
շուկաներից։ Ուկրաինան թռչնամսի ներ- 

մուծման գծով ՀՀ խոշորա գույն գործըն-
կերն է, որին բաժին է ընկնում ներմուծ-
վող թռչնամսի 39,2%-ը։ Ուկրաինական 
թռչնամիսը մրցունակ է ՀՀ շուկայում, 
քա  նի որ համեմատաբար ավելի էժան է, 
բացի այդ, դրա ներմուծման նկատմամբ 
կիրառվում է զրոյական մաքսատուրք։ ՀՀ 
ներմուծվող թռչնամսի նկատմամբ գոր -
ծում է սակագնային քվոտա, որի շրջա-
նակներում 2022 թ. կիրառվում է 25%, 
իսկ քվոտայից դուրս՝ 80% մաք սատուր -
քի դրույքաչափ։ Ուկրաինայից (ազատ 

Ուկրաինայի հետ ՀՀ առևտուրը, 2012-2021 թթ., մլն ԱՄՆ դոլար

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

4  Աջակցել թռչնամսի տեղական արտադրությանը. քննարկում ՄՊՀ-ում, (04/02/2022), https://www.1lur-
er.am/hy/2022/02/04/%D4%B1%D5%BB%D5%A1%D5%AF%D6%81%D5%A5%D5%AC-%D5%A9%D5%B-
C%D5%B9%D5%B6%D5%A1%D5%B4%D5%BD%D5%AB-%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D5%AF%D5%A1
%D5%B6-%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6%
D5%A8-%D6%84%D5%B6%D5%B6%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%84%D5%8A%D5%80-
%D5%B8%D6%82%D5%B4/656169

ՀՀ ներմուծումն Ուկրաինայից՝ ըստ ԱՏԳԱԱ 4-նիշ դասակարգման, 2022 թ.
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առևտրի համաձայնագիր) և ԵԱՏՄ եր-
կըր ներից ներկրելիս ծագման երկրի հա - 
վաստագրի առկայության դեպքում գոր-
ծում է 0% մաքսատուրքի դրույքաչափ։ 
Թռչնամսի ներմուծման գծով ՀՀ երկրորդ 
խոշոր գործընկերը Ռուսաստանն է, եր-  
 րորդը՝ Բրազիլիան, այնուհետև ԱՄՆ-ը։ 
Կարելի է ենթադրել, որ ներքին պահան-
ջարկը կբավարարվի Ռուսաս տանից ներ - 
մուծման ավելացման հաշվին, ինչը կհան-  
գեցնի թռչնամսի գնի բարձրաց մանը։ 
Հե  տևապես՝ ներկայիս իրավի ճակը կա-
ռաջացնի թռչնամսի ներմուծ ման ինչպես 
գնային, այնպես էլ աշխարհագրական 
կառուցվածքի փոփոխություն։ 

Պարենային ապրանքներից ներմուծ-
վում է նաև շոկոլադ (5,7 մլն ԱՄՆ դոլար), 
խտացրած կաթ և սերուցք (4.2 մլն ԱՄՆ 
դոլար), հացաբուլկեղեն (3.9 մլն ԱՄՆ 
դոլար), հանքային ջուր և ըմպելիք (3,5 
մլն ԱՄՆ դոլար), հրուշակեղեն (3,1 մլն 
ԱՄՆ դոլար)։ Վերոնշյալ հինգ ապրան-
քախմբերի գծով Ուկրաինան Հայաստա-
նի երկրորդ խոշոր գործընկերն է։ Ուկ-
րաինայից ներմուծվում է հանքային ջրի և 
շաքարով ըմպելիքի 23,9%-ը, խտացրած 
կաթի 22,3%-ը, հրուշակեղենի 22,2%-ը։ 

Երկաթե և պողպատե գլանվածքների 
ներմուծումը կազմել է 11,7 մլն ԱՄՆ դո-
լար, որը Ուկրաինայից ներմուծման 8,2%-
ն է։ Միաժամանակ, երկաթե և պողպա-
տե գլանվածքների 68,3%-ը Հայաստանը 
ստացել է Ուկրաինայից։ Մյուս կարևոր 

ապրանքախումբը «Քուսպ և սոյայի յուղի 
մշակման այլ մնացորդն» է, որի ներ մուծ-
ման ծավալը կազմել է 7,5 մլն ԱՄՆ դո-
լար։ Սոյայի քուսպը կենդանիների կերերի 
հումք է, որի 58,3%-ը ՀՀ-ն ներմուծել է 
Ուկ րաինայից։

Ինչ վերաբերում է արտահանմանը, 
ապա այստեղ հիմնական մասը պատ կա-
նում է ոգելից խմիչքներին։ 2021 թ. «Էթի- 
լային սպիրտ՝ չբնափոխված, սպիր տի 
80%-ից պակաս խտությամբ ըմպելիք-
ներ», «Խմորման ենթարկված այլ ըմպե-
լիք (խնձորի և տանձի գինի)», «Խաղողի 
գինի, շամպայն» ապրանքախմբերի ապ-
րանքները կազմել են Ուկրաինա արտա-
հանված ապրանքների 65%-ը։ Միա ժա-
մանակ, հարկ է ընդգծել, որ վերոնշյալ  
երեք ապրանքախմբերի արտահանումը 
դեպի Ուկրաինա կազմում է նույն ապ-
րանքների ՀՀ արտահանման 18,1%-ը։ 
«Ծխախոտ և սիգար» ապրանքախմբի 
ապ րանքները ոչ միայն ներմուծման, այլև 
արտահանման խոշորագույն հոդվածնե-
րից են։ Ուկրաինա է արտահանվել 5 մլն 
ԱՄՆ դոլարի ծխախոտ, որը դեպի այս եր-
կիր արտահանման 19,6 %-ն է։ Սակայն,  
ՀՀ ծխախոտի արտահանման մեջ Ուկ-
րաինայի բաժին մեծ չէ, ընդամենը՝ 2,1%։ 
Ծխախոտի արտահանման գծով Ուկրաի-
նան ՀՀ 6-րդ խոշոր առևտրային գործ ըն-
կերն է։ Մնացած ապրանքների ար տա-
հանման ծավալները չեն գերազանցում 
կես մլն ԱՄՆ դոլարը։ Ուկրաինան կա րևոր 

ՀՀ ներմուծման մեջ Ուկրաինայի մասնաբաժինն ըստ մի շարք ապրանքների, %

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2
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շուկա է «Տրանսպորտային միջոց ներ՝ ինք- 
նագնաց կամ ոչ ինքնագնաց» ապրան-
քախմբի ապրանքների համար, քանի որ 
դրանց արտահանման միակ գործ ըն կերն 
է, ինչպես նաև «Ինֆուզորա յին սիլիկա-
տային հող (լեռնալյուր)» ապ րանքախմբի 
ապրանքների դեպքում, որոնց արտա-
հան ման 23,6%-ն ուղղվում է դեպի Ուկ-
րաինա։ 

Ամփոփելով նշենք, որ Ուկրաինան նշա- 
նակալի դեր ունի ՀՀ տնտեսության մեջ՝ 
ներմուծման առումով։ Այստեղից ներ մուծ-
վում են ծխախոտ, թռչնամիս, ոչ ալկո-
հո լային ըմպելիքներ, հացաբուլկեղեն և 
հրուշակեղեն։ Ռուս-ուկրաինական հակա- 

ՀՀ-ից արտահանումը դեպի Ուկրաինա՝ ըստ ԱՏԳԱԱ 4-նիշ դասակարգման, 
2022 թ.

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3

 մար տության պատճառով, առաջին հեր-
թին, տուժելու է ՀՀ թռչնամսի ներմուծ  ման 
ոլորտը։ Ուկրաինական թռչնամիսը հա- 
 մեմատաբար էժան է, հետևապես՝ այլ-
ընտրանքը կլինի ավելի թանկար ժեք ներ- 
մուծումը, հիմնականում՝ Ռուսաստանից։ 
Ծխախոտի ներմուծման ընդհատումը մի 
կողմից կարող է հանգեցնել գների բարձ- 
րացման, մյուս կողմից էլ՝ հնարա վորու-
թյուն ստեղծել տեղական արտադրանքով 
փոխարինման համար։ Ուկրաինան ար տա- 
հանման կարևոր շուկա է հայաս տան յան 
ոգելից խմիչքների և ծխախոտի համար, 
ուստի, անհրաժեշտ է փնտրել իրացման 
այլընտրանքային շուկաներ։

1. Ուկրաինայի պետական վիճակագրական 
ծառայություն, http://www.ukrstat.gov.ua/

2. Ուկրաինայից Հայաստանը չի կարողանա 
հավի միս ներկրել, (07/03/2022), 

 https://www.panorama.am/am/news/2022/03/07/%
D5%88%D6%82%D5%AF%D6%80%D5%A1%D5%A
B%D5%B6%D5%A1-%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5
%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6/2650260

3. https://comtrade.un.org/data/
4. Աջակցել թռչնամսի տեղական արտադ-

րու թյանը. քննարկում ՄՊՀ-ում, 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
(04/02/2022), https://www.1lurer.am/
hy/2022/02/04/%D4%B1%D5%BB%D5%A1%D5%
AF%D6%81%D5%A5%D5%AC-%D5%A9%D5%B-
C%D5%B9%D5%B6%D5%A1%D5%B4%D5%BD%D
5%AB-%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D5%AF
%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5
%A1%D5%A4%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9
%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%A8-%D6%84%D
5%B6%D5%B6%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%B
8%D6%82%D5%B4-%D5%84%D5%8A%D5%80-
%D5%B8%D6%82%D5%B4/656169
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Шушан МОВСИСЯН 
Эксперт исследовательского центра «Амберд», АГЭУ 

АРМЯНО-УКРАИНСКАЯ ТОРГОВЛЯ В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКО-УКРАИНСКОГО 
КОНФЛИКТА

Российско-украинский кризис - боевые действия в Украине, санкции против России нарушили 
глобальную цепочку поставок. Украина – одна из ведущих поставщиков продовольствия в мировую 
экономику. Поставки товаров из Украины остановлены в связи с остановкой производства и 
закры тием портов, отменой рейсов. Украина является 6-м крупнейшим партнером Армении по 
импорту и 16-м - по экспорту. В основном ввозятся продовольственные товары. В статье рассмат-
риваются торговые отношения Армении и Украины и возможное влияние российско-украинского 
конфликта.

Ключевые слова:  Армения, Украина, экспорт, импорт

Shushan MOVSISYAN 
Expert at «Amberd» Research Center, ASUE

 
ARMENIA-UKRAINE BILATERAL TRADE RELATIONS IN THE CONTEXT  

OF RUSSIA-UKRAINE WAR

Russia-Ukraine crisis, military operations in Ukraine, sanctions on Russia have disrupted global 
supply chains. Ukraine is one of the leading suppliers of food products in the global economy. Prod-
uct supply hit hard due to production disruption, closure of sea ports, as well as flight cancelations. 
Ukraine is the sixth largest import partner, and the sixteenth largest export partner of Armenia. The 
paper aims at studying Armenia-Ukraine trade relations and potential impact of Russian-Ukrainian 
tensions.

Keywords:    Armenia, Ukraine, export, import  
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