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Հայաստանը բազմաշերտ կապերով շաղկապ-
ված է Ռուսաստանի հետ, հետևաբար՝ ռուս-ուկրաի-
նական հակամարտությունը չի կարող անհետևանք 
անցնել Հայաստանի համար: Տիրող իրավիճակում 
հնարավոր է իրականացնել միայն կարճաժամկետ 
ծրագրավորում, որը կբխի ստեղծված պայմաններից: 
Այս պահին Հայաստանը պետք է փորձի ռուսական 
շուկայի առջև ծառացած մարտահրավերն օգտագոր-
ծել որպես արտահանման ծավալների ընդլայնման 
հնարավորություն: Ռուսական շուկան լքած տարբեր  
ապրանքանիշների պակասը լրացնելու նկատառու-
մով Հայաստանը կարող է բազմապատկել իր  ներու-
ժը՝  ընդլայնելով արտահանման ծավալները հետևյալ 
ապրանքների մասով՝ գարեջուր, օղի, հրուշակեղեն, 
հանքային ջուր, բնական հյութ, ժամացույց, ծխա-
խոտ, կոսմետիկա և հագուստ: 

Այս պարագայում առաջնային քայլերից պետք 
է լինեն առկա արտադրական հզորությունների օգ-
տա գործումը, ավելի շատ արտադրանքների թողար-
կումն ու արտահանումը: Այս կերպ հնարավոր կլի-
նի նախ՝ աջակցել մեր կարևոր գործընկեր երկրին՝ 
լրացնելու շուկայում առկա բացը, երկրորդ՝ մեր երկ-
րին ավելի շատ եկամուտ բերել և երրորդ՝ դիրքա-
վոր վել ռուսական շուկայում ապագային միտված 
ռազ մավարությամբ:

Ժամանակակից աշխարհը կառուցված է 
հաղորդակցությունների վրա՝ որպես հե-  

տար դյունաբերական դարաշրջանի առանձնահատ կու- 
 թյուն: Հետևաբար՝ տնտեսական և սոցիալական կա պե-
րի յուրաքանչյուր էական խզում պարունակում է ռիսկ և 
հարվածում բոլորին՝ կենսամակարդակի առումով եր-  
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կիրը հետ մղելով մինչև 20-րդ դարի 
սկիզբ1։ Ուս տի, Եվրամիության և որոշ այլ 
երկրների կողմից կիրառվող բոլոր պատ-
ժամի ջոց ները կվնասեն ոչ միայն Ռու սաս -
տանի տնտեսությանը, այլև պատ ժամի-
ջոցները նախաձեռնողներին։ 

Ռուսաստանը, կարծես, այժմ փոթորկի 
էպիկենտրոնում է: Ռուս-ուկրաինական 
հակամարտության համապատկերում ար-
տասահմանյան ընկերությունները մեկը 
մյուսի հետևից հայտարարում են ռուսա-
կան շուկայի հետ համագործակցությունը 
զանգ վածաբար դադարեցնելու մասին։ 
Յու րաքանչյուր օր նոր պատժամիջոցներ, 
սահմանափակումներ և արգելքներ են ի 
հայտ գալիս Ռուսաստանի Դաշնության 
և նրա բնակիչների նկատմամբ՝ կապված 
Ուկրաինայում տիրող իրավիճակի հետ։ 
Սահմանափակումները տարբեր բնույթի 
են՝ Ռուսաստանում բիզնեսի դադարեցում, 
ռուբլով վճարումների մերժում կամ նույ-
նիսկ ռուսական շուկայի ամբողջական բա- 
ցառում։ Ընկերությունների մեծ մասը պահ- 
 պա նում է սպասար  կու մը, հավելվածների 
աշխա տանքը՝ դադա րեցնելով միայն հե-
տագա մատա կարա րումներն ու ծառայու-
թյունները2:

Ռուսական շուկայից արտասահման-
յան ընկերությունների դուրս գալու հետ 
կապված՝ առավել բարդ է գործազրկու-
թյան խնդիրը: Ապրանքների տեսակետից, 
խնդիրն այդքան էլ անլուծելի չէ, քանի որ 
կան այլընտրանքներ, իսկ ինչ վերա բե-
րում է զբաղվածությանը, ապա այս առու - 
մով, առկա են ավելի ծանրակշիռ բար դու-
թյուններ: Եվ պետք է նշել, որ Ռուսաս տա- 
նի կառավարությունն ակտիվ միջոց  ներ 
է ձեռնարկում զբաղվածությանն աջակ-
ցելու համար: Իրականացվում են պե տա- 
կան աջակցության բազմաթիվ մի ջոցա-
ռումներ՝ հոգ տանելով հարկա դրված 
պարապուրդում հայտնված քաղաքա ցի - 
ների մասին՝ և՛ ֆինանսական, և՛ հոգե  բա-  
նական տեսանկյունից: Ստեղծված իրա -

վիճակում հրատապ է օտար երկրյա գործ-
ընկերների հետ հարաբերու թյուննե րը զար- 
գացնելու տարբերակների մշակու մը: Օրի- 
նակ՝ շվեդական IKEA կոնցեռ նը Ռու սաս-
տանում դադարեցրել է աշխատանքը մար- 
 տի 4-ին։ Միաժամանակ, ընկերու թյու  նը 
երաշխավորել է, որ աշխատակից ները 
(իսկ նրանց թիվը 15000 է) մոտ ապա գա-
յում կպահպանեն և՛ իրենց եկա մուտը, և՛ 
զբաղվածությունը։ IKEA-ն նրանց և նրանց 
ընտանիքներին կտրամադրի նաև հնա-
րավոր աջակցություն3։ 

Այսպիսով՝ օտարերկրյա գործընկերնե-
րի հետ համագործակցության հնարավոր 
տարբերակներն են. 
• օտարերկրյա ընկերությունը կշարու-

նա կի իր լիարժեք աշխատանքը Ռու-
սաս տանում՝ բնականոն կերպով կա-
տարե լով իր պարտավորություննե րը 
աշխատա կից ների նկատմամբ,

• օտարերկրյա բաժնետերերն իրենց 
բաժնեմասերը կփոխանցեն ռուս գործ-
ընկերների հսկողության ներքո և հե-
տագայում կարող են վերադառնալ շու-
կա,

• օտարերկրյա ընկերությունն ընդմիշտ 
կդադարեցնի գործունեությունը Ռու-
սաս տանում, կփակի արտադրությունը 
և աշխատանքից կազատի աշխա տա-
կիցներին։ Այս դեպքում նրա նկատ-
մամբ կկիրառվի սնանկության արա-
գացված ընթացակարգ4։
Այժմ Ռուսաստանի համար համար ձակ 

նախաձեռնությունների, Ասիայի և Լա տի-
նական Ամերիկայի տարածաշրջան ների 
միջազգային շուկաների հետ կապված 
հնարավորություններն ակտիվ կերպով օգ  - 
տագործելու ժամանակաշրջանն է: Առա  - 
ջացած բացը լրացնելու համար անհրա- 
ժեշտ է հեռանալ ավանդական առևտ րա-
յին մոդելներից՝ կիրառելով ստեղ  ծագործ 
լուծումներ6։

Պայմանավորված այն հանգաման-
քով, որ արևմտյան բիզնեսի ներկայացու-

1 Кто уходит из России: список компаний, 05.03.2022, «Правовые новости», https://pravo.ru/news/239550/?fbclid=IwAR-
3VDQrF1kgvd9AU2aJM6rDrAfKXdQW4YaZ_XYc6uv_Hz885N9lp-Jof0Hw

2 Какие компании ушли из России на фоне конфликта в Украине — на утро 9 марта «Office life», 9.03.2022, https://officelife.
media/news/31585-kakie-kompanii-ushli-iz-rossii-na-fone-konflikta-v-ukraine/?fbclid=IwAR2pa9z47PcfCe7FzrxmCRlbSwLw8qB-
GxdhBUUEj5KwgVRzw4jkj7BYa4-g

3 Иностранные компании сворачивают работу на рынке России, Рамин Абдуллаев,09.03.2022, https://www.aa.com.tr/ru/
мир/иностранные-компании-сворачивают-работу-на-рынке-россии/2528615

4 Правительство определило три варианта действий иностранных компаний, работающих в России, https://d-russia.ru/
pravitelstvo-opredelilo-tri-varianta-dejstvij-inostrannyh-kompanij-rabotajushhih-v-rossii.html
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ցիչները շատ արագ տեմպերով են լքում 
ռուսական շուկան, հետևաբար՝ այդ թիվը 
շարունակաբար աճող է։ Վերջին տվյալ-
ներով 410-ից ավելի ընկերություն ներ ար-
դեն իսկ կասեցրել են իրենց գործու նեու-
թյունը7:

Վերը նշված երևույթներն առնչվում են 
գրեթե բոլոր ոլորտներին: Ուսումն ա սի րե-
լով ընտրանքային ոլորտներ՝ փոր ձել ենք 
պարզել, թե Հայաստանը որքա նով կա -
րող է այս մարտահրավերն օգտա գոր ծել 
որպես հնարավորություն: 

Դիտարկել ենք նաև յուրաքանչյուր ապ - 
րանքի գծով ՀՀ-ում գործող տնտեսա վա-
րող սուբյեկտների թիվը, առկա ներու ժը 
և դրանց հիման վրա փորձել  գնահա տել 
ար տահանման ընդլայնման, արդեն իսկ 
հայտնի շուկայի նոր հատվածներ գրա վե-
լու հնարավորությունները:

Ալկոհոլային խմիչքների առումով, պետք 
է նշել, որ հայկական արտադրու թյան ալ-  
կո հոլային խմիչքներն արդեն իսկ ռու սա-
կան շուկայում վայելում են բարի համ բավ, 
որի հիմքում կոնյակի հանդեպ նա խա-
պատ վության բարձր աստիճանն է:

Խմբավորելով աղյուսակ 1-ի տվյալնե-
րը՝ կարելի է տեսնել, որ գարեջրի  9 արտա-
սահ մանյան ապրանքանիշներ ռուսա կան 
շուկայում կասեցրել են իրենց ապրան-
քա նիշի արտադրությունը, առաքումները, 

վա ճառքը և ներդրումները (աղյուսակ 1): 
Ինչպես հայտնի է, Հայաստանից դե-

պի Ռուսաստան արտահանվող ապրանք-
ներից է նաև գարեջուրը, որի քանակը 
վեր ջին տարիներին ավելացել է։ 

Գարեջրի արտադրությամբ զբաղվում 
է 10 ձեռնարկություն, որից 3-ը՝ համե մա-
տաբար խոշոր («Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ, 
«Գյումրի գարեջուր», «Կոտայք» գարեջրի 
գործարան» ՍՊԸ-ներ): Ընդ հանուր ար-
տադրական հզորությունները կազմում են 
տարեկան շուրջ 150000 հազար լիտր, իսկ 
արդյունաբերաարտադրական անձնա-
կազ մի միջին ցուցակային թիվը՝ մոտ 994 
հոգի8:

Գարեջրի արտահանումը 2021 թ. առա-
ջին կիսամյակում աճել է 72,1%-ով (նա-
խորդ տարվա 56,7% անկման դիմաց)՝ 
կազմելով 699,4 հազար լիտր, մաքսային 
արժեքի 2 անգամ աճի դեպքում՝ մինչև 
672.9 հազար ԱՄՆ դոլար: Հայկական գա-
րեջրի արտահանման հիմնական շու կան 
նույնպես ՌԴ-ն է՝ տարեկան կտրված քով 
64,6%-ից հասցնելով 74,7%-ի, իսկ մնացած 
ծավալը բաժին է ընկել ԱՄՆ–ին՝ 8,1%, 
Ֆրանսիային՝ 5,4%, Չինաստանին՝ 2,8%, 
Բելգիային՝ 2,7%, Իրաքին և Ուրուգվային՝ 
1,9-ական %, Վրաստանին՝ 1,3%, Արգեն-
տի նային՝ 1,1% և շատ ավելի քիչ՝ Լատվիա-
յին, Լեհաստանին, Լիտվային, ԱՄԷ-ին9:

5  Աղբյուր՝ Опубликован список иностранных компаний, которые ушли из России к 11 марта, https://www.sravni.ru/no-
vost/2022/3/11/opublikovan-spisok-inostrannyh-kompanij-kotorye-ushli-iz-rossii-k-11-marta/

6 Удар по всем отраслям: главное о новых санкциях, 02.03.2022 https://pravo.ru/story/239494/, 
7 Опубликован список иностранных компаний, которые ушли из России к 11 мартаhttps://www.sravni.ru/novost/2022/3/11/

opublikovan-spisok-inostrannyh-kompanij-kotorye-ushli-iz-rossii-k-11-marta/
8 Ագրովերամշակում, ՀՀ  էկոնոմիկայի նախարարության կայքէջ, https://mineconomy.am/page/1327

Ալկոհոլային խմիչքների ապրանքանիշներ, որոնք լքել են ռուսական շուկան5
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Ինչ վերաբերում է արտադրական հզո- 
րություններին, պետք է նշել, որ ՀՀ-ն ունի 
բավարար չափով ար տադրական հզո-
րու  թյուններ՝ արտադ րե լու ավե լին, քան 
այս պահին: Գարեջրի արտադրությունն 
ունի դրական շարժընթաց, սա կայն ար-
տա հանման առումով, ան կախ 2021 թ.-ի 
առաջին կիսամյակում ար ձա նագրված 
առաջանցիկ շարժից, առկա է անկում: 

Ռուսական շուկան Հայաստանի գարե-
ջրի արտահանման համար հիմնականն 
է, և այս հանգամանքը կարող է դառնալ 
լավ հնարավորություն մեծացնելու արտա-
հանման ծավալները: 

Ինչ վերաբերում է վիսկիին, ապա Հա- 
    յաստանը ո՛չ մասնագիտացած է և ո՛չ էլ 
հայտնի դրա արտադրությունում, հետևա -
բար՝ ռուսական շուկայում առաքումն ե րը 
կասեցրած 5 ապրանքանիշի բացը լրաց-
նելու հավակնություն, ըստ երևույթին, չու-
նի:

Վերջին տարիներին Հայաստանն աչքի 
է ընկնում օղու, հատկապես՝  մրգօղիների 
արտահանմամբ ևս։ Սակայն, պետք է 
նշել, որ օղու արտադրության բնեղեն ծա-
վալ ները նվազել են: Ինչ վերաբերում է 
ար տադրական հզորություններին, ապա 
վերջիններս առկա են: Անհրաժեշտ է 
զարկ տալ արտադրությանը և գրավել 
ռու սական շուկայի որոշակի հատված՝ 
առա ջարկելով բարձրորակ հայ կա կան 
ար տադրության օղի, որն իր որա կով և 

գնով չի զիջում ռուսական շուկան լքած 
համապատասխան ապրաքանիշներին: 

Հրուշակեղենի և մակարոնեղենի ար -
տադրությամբ զբաղվում է 212 ձեռնար-
կություն, որից 12-ը՝ միջին («Գրանդ Քեն- 
 դի» հայ-կանադական ՀՁ, «Ա. Ավետ յա- 
նի ԱՍԱ», «Մանչո Գրուպ», «Դա րոյնք», 
«ԷյԷյԷֆՓիՍի» ՀԱ ՀՁ, «Շանթ պլյուս», 
«Արմսվիթ» ՍՊԸ-ներ և այլն), մյուս նե րը՝ 
փոքր և գերփոքր: Ընդհանուր արտադ-
րական հզորությունները տարեկան շուրջ 
40 հազար տոննա են, իսկ արդյու նա բե-
րա  արտադրական անձնա կազմի միջին 
ցու  ցակային թիվը՝ 4302 հոգի10: Հրու շա-
կեղենի առումով, Հայաստանն ակ տիվ 
ար տահանող է (աղյուսակ 2):

Հայաստանից դեպի ՌԴ հրուշակեղե-
նի արտահանման ծավալներն ունեն աճի 
միտում: Հայաստանում հրուշակեղեն ար- 
 տադրող բավարար քանակությամբ տնտե- 
 սավարող սուբյեկտներ արդեն հայտ նի են 
ռուսական շուկայում և ակտիվ կեր պով 
արտահանում են: Այստեղ խնդիրն արտա- 
հանման ծավալների ընդլայնման մեջ է: 
Արդեն իսկ ռուսական շուկայում գործու-
նեությունը և ներդրումները կասեց րել է 
հրուշակեղեն արտադրող 8 ապրան քա  նիշ 
(աղյուսակ 2): 

Հայաստանից կաթնամթերք արտա-
հանվում է հիմնականում Ռուսաստանի 
Դաշնություն՝ փոքր քանակությամբ, բա-
ցառությամբ պանրի, որն արտահանվում 

9 Գարեջրի արտադրության, արտահանման և ներմուծման ծավալները 2021 թ.-ի առաջին եռամսյակում, https://banksnews.
am/am/post/index/4961?fbclid=IwAR1MLnhLsTinOrFpMhHcdWVMDN3zR_gNb39QGd_928Cg8ik0zgaKE7t7V4M

10 Ագրովերամշակում, https://mineconomy.am/page/1327
11 Աղբյուրը՝ Опубликован список иностранных компаний, которые ушли из России к 11 марта, https://www.sravni.ru/no-

vost/2022/3/11/opublikovan-spisok-inostrannyh-kompanij-kotorye-ushli-iz-rossii-k-11-marta/

Հրուշակեղենի, կաթնամթերքի, սուրճի և թեյի ապրանքանիշներ, որոնք լքել են 
ռուսական շուկան11

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2



է նաև ԱՄՆ, Վրաստան, Վիետնամ և Իս-
րա յել (համեմատաբար փոքր քանա կու-
թյամբ)12:

Կաթի վերամշակմամբ զբաղվում է ավե- 
 լի քան 150 ձեռնարկություն, որից 12-ը՝ 
համեմատաբար խոշոր («Պարգև», «Բոնի- 
լատ», «Դուստր Մարիաննա», «Մուլ տի 
ագ րո» գիտաարտադրական կենտ րոն», 
«Արզ նի կաթ», «Թամարա և Անի», «Բիո-
կաթ», «Չանախ», «Դուստր Մելան յա», 
«Իգիթ», «Էլոլա» ՍՊԸ-ներ, «Արաքս-2» ԱԿ 
և այլն): Ընդհանուր արտադ րական հզո-
րությունները տարեկան շուրջ 490 հազար 
տոննա են, արդյու նաբերա ար տադ րական 
անձնակազմի միջին ցու ցա կային թիվը՝ 
1552 հոգի13: Ինչ վե րա բերում է կաթ նա-
մթերքի ոլորտի ապ րան քանիշնե րի գոր-
ծունեության կասեցմանը (աղյու սակ 2), 
հարկ է նշել, որ Հայաստանն այս առու - 
մով չի կարող ընդլայնել արտա հանման 
ծավալները՝ կապված այն հան գա ման քի 
հետ, որ արտադրվող կաթի քանակու - 
թյունն ամբողջությամբ չի բավա րարում 
կաթնամթերքի տարբեր տեսակ ների ար - 
տադրության պահանջը, հատկապես՝ 
ձմռան ամիսներին, ինչով էլ պայ մանա-
վորված է կաթի փոշու, ինչպես նաև պատ-
րաստի կաթնամթերքի ներմու ծու մը, մաս-
նավորապես՝ կարագ, պանիր, կաթնաշոռ 
և այլն14:

Այնուամենայնիվ, Հայաստանում կաթ-  
նամթերքի պահանջարկը բավարարվում 
է առավելապես տեղական արտադրանքի 
հաշվին, բացառությամբ կարագի: Կաթ- 
նամթերքից հիմնական արտահանվող ապ- 
րանքի՝ պանրի մասով արտադրու թյունն 
ունի դրական շարժընթաց, սակայն ար-
տահանման առումով, առկա է անկում15:

ՀՀ-ում սուրճի և թեյի մշակմամբ ու 
փա  թեթավորմամբ զբաղվում է 47 ձեռ-
նար  կություն, որից 5-ը՝ միջին («Ռոյալ 
Արմենիա» ՀՁ, «Ռաֆֆայել Քոնթինի 
Թրեյ դինգ Քամփնի» ՀՁ, «Ալեքս Գրիգ», 
«Բիո ունիվերսալ», «ՀԱՄ թեյ» ՍՊԸ-ներ), 
մյուսները` փոքր: Ընդհանուր արտադ րա-

կան հզորությունները կազմում են տա-
րեկան շուրջ 25 հազար տոննա, արդյու-
նա բերաարտադրական անձնակազմի մի - 
ջին ցուցակային թիվը՝ 406 հոգի16:

Պայմանավորված այն հանգամանքով, 
որ ՀՀ-ն բացառապես սուրճ ներմուծող 
երկիր է, հետևաբար՝ ռուսական շուկա 
սուրճի արտահանման ներուժ չունի: 

Ինչ վերաբերում է թեյին, ապա տեղա-
կան թեյի արտադրության ներուժը փոքր 
է, իսկ  ծավալները՝ չնչին: 

Զովացուցիչ ըմպելիքների առու մով, 
պետք է նշել, որ ռուսական շուկայում գոր  - 
ծունեությունը կասեցրած ապրանքա նիշ- 
ներին համազոր փոխարինող ապ րանք-
ներից ՀՀ-ն մրցունակ է մասնա վո րապես՝ 
հանքային ջրի մասով (աղյուսակ 3): Ավե-  
լի քան 60 ձեռնարկությունում, որից 12-ը՝ 
միջին («Ջերմուկ գրուպ», «ՌՌՌ» հանքա-    
յին ջրերի գործարան», «Ջեր մուկ մայր գոր - 
  ծարան», «Ջերմուկ գրուպ ին թերնեյշնլ 
պեպսի-կոլա բոթլեր» ՍՊԸ և այլն), մյուս-
ները` փոքր և գերփոքր, արտա դր վում են 
հանքային ու խմելու ջրեր և ոչ ալ կո  հո-
լային ըմպելիքներ։ Ընդհանուր արտադ-
րական հզորությունները կազմում են տա- 
րեկան շուրջ 300000 հազար լիտր, ար -
դյու նաբերաարտադրական անձնա կազ  մի 
միջին ցուցակային թիվը՝ 1791 հոգի17:

Այլ է պատկերը բնական հյութերի մա-  
սով, որտեղ արտադրությունն ունի դրա-
կան շարժընթաց, արտահանման մեջ ար- 
ձանագրվում է ծավալների աճ: Հա յաս-
տանն ունի ներուժ՝ բնական հյութեր ստա- 
 նալու համար անհրաժեշտ հարուստ հումք 
(ոչ ցիտրուսային) և արտահան ման փորձ: 
Այս առումով, ռուսական շուկա  յում բնա-
կան հյութեր արտադրող և վաճա  ռող 9 ապ-
րանքանիշի կասեցված գործունեությունը 
և վաճառք չիրականացնելը Հայաստանին 
մեծ հնարավորություն են տալիս ընդ լայ-
նելու արտահանման ծավալները (աղյու-
սակ 3): 

Ռուսական շուկայում մաքրող, խնամքի 
և հիգիենայի միջոցների առաքումների 

12  Արտահանման վիճակագրություն. ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՏԳ ԱԱ ապրանքախմբերով 2019-2020 թթ., ՀՀ մաքսային 
ծառայություն, https://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=csCIExportStatistics

13 Ագրովերամշակում, https://mineconomy.am/page/1327
14 Կաթնամթերքի արտահանումը նվազում է. ի՞նչ խնդիրներ կան շուկայում, Սուրեն Պարսյան, 7.07.2021 թ., https://evnre-

port.com/arm/economy-arm/economy-armenia-s-dairy-exports-drying-up-2/
15 Նույն տեղում։
16 Ագրովերամշակում, https://mineconomy.am/page/1327
17 Նույն տեղում։
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կասեցման հետևանքով գործունեությունը 
դադարեցրած ապրանքանիշներին համա-
զոր որակ-գին հարաբերակցությամբ փո-
խա րինող ապրանքներ ներկա պահին 
ՀՀ-ն չի կարող առաջարկել: Այս ուղղու-
թյամբ արտահանման փորձն ու ներուժը 
զիջում են (աղյուսակ 4):

Պետք է նշել, որ Հայաստանն ունի լավ 
փորձ զարդերի և ժամացույցների ար  - 
տահանման առումով, որի հիմքում մրցու- 
նակ, բարձրորակ արտադրանքն է, ուս-
տի ներուժը կբավարարի արտա հան ման 
ծավալների ընդլայման և ռուսական շու-

կայի նոր հատվածների գրավման տե ս-
անկյունից (աղյուսակ 4):

Ռուսական շուկայում ծխախոտի մա-
սով 11 ապրանքանիշ կասեցրել է աշխա-
տանքը, ներդրումները և կրճատել ար-   
տադ  րությունը (աղյուսակ 5): Այս առու-
մով, Հայաստանը մրցունակ է, մասնա վո-
րապես՝ վերջին տարիներին Հայաստա - 
  նում արտադրված ծխախոտի մեծ մա-
սը՝ 80-90%-ը, արտահանվում է: Սակայն, 
պայմանավորված համավարակով, 2019- 
2020 թթ. կրճատվել է նաև արտահանումը: 
2020 թվականին արտահանվել է 24.4 մլրդ 

Զովացուցիչ ըմպելիքների և բնական հյութերի ապրանքանիշներ, որոնք լքել են 
ռուսական շուկան18
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Հրուշակեղենի, կաթնամթերքի, սուրճի և թեյի ապրանքանիշներ, որոնք լքել են 
ռուսական շուկան19

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4

18 Աղբյուրը՝ Опубликован список иностранных компаний, которые ушли из России к 11 марта, https://www.sravni.ru/no-
vost/2022/3/11/opublikovan-spisok-inostrannyh-kompanij-kotorye-ushli-iz-rossii-k-11-marta/

19 Նույն տեղում։



հատ ծխախոտ: Արտահանման ընդհա-
նուր մասքային արժեքը կազմել է 241.1 մլն 
ԱՄՆ դոլար: 2019 թվականի համեմատ 
արտահանման քանակը նվազել է 3.8 
մլրդ հատով կամ 13.5%-ով, իսկ արժեքը՝ 
մոտ 32 մլն ԱՄՆ դոլարով կամ 11.7%-ով: 
Չնա յած այս կրճատմանը՝ ծխախոտը շա- 
 րունակում է մնալ Հայաստանից արտա-
հանվող ամենաբարձր մաքսային արժեք 
ունեցող ապրանքների ցանկում: 2019 
թվա  կանի տվյալներով, ծխախոտի կշիռը 
Հայաստանի արտահանման մեջ կազմել 
է շուրջ 10%, իսկ 2020-ին՝ 9.5%: Անկու-
մը շարունակվել է նաև այս տարի: 2021 
թվականի առաջին կիսամյակում, Հայաս-
տանից արտահանվել է մոտ 101 մլն ԱՄՆ 
դոլարի ծխախոտ, որը 2020 թվականի 
առաջին կիսամյակի համեմատ կրճատվել 
է մոտ 10 մլն ԱՄՆ դոլարով կամ 8.7%-ով20:

Հայկական ծխախոտն առավելապես 
արտահանվում է Իրաք, Սիրիա և ԱՄԷ, ինչ- 
պես նաև Վրաստան, Ռուսաստան, Ուկ-
րա ինա և այլ երկրներ: 2020 թվականին 
արտահանված ծխախոտի 61%-ը, ըստ քա- 
  նակի, բաժին է ընկել Իրաքին, 16%-ը՝ Սի-
րիային, 12%-ը՝ ԱՄԷ-ին22:

Այժմ բավական զարգացել է հայկական 
արտադրության կոսմետիկան, որը նոր 

Ծխախոտի ապրանքանիշներ, 
որոնք լքել են ռուսական շուկա21

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5

զարգացող ոլորտ է, բայց արդեն հասցրել 
է դառնալ մրցունակ ցածր և միջին գնա-
յին տիրույթում: Հայկական կոսմետիկայի 
մրցակցային առավելությունը բացառա-
պես պայմանավորված է բնական հումքից 
պատրաստված լինելով: Հայկական կոս- 
 մետիկա արտադրող բազմաթիվ կազ մա -
կերպություններ, մասնակցելով ցուցա հան-   
դեսների, կնքել են արտահանման պայ-
մանագրեր: Այժմ, երբ ռուսական շուկան 
լքել են 2 տասնյակից ավելի ապրան քա-
նիշներ (աղյուսակ 6), հարմար ժամանակ 
է հայկական կոսմետիկան ռուսական շու-
կա մտցնելու և դիրքավորելու համար:

Ռուսական շուկան լքել են նաև հա-
գուս տի ոլորտի ներկայացուցիչները: Հաշ-
վի առնելով այն հանգամանքը, որ վերջին 
տարիներին Հայաստանում որոշ չափով 
զարգացել է տեքստիլ արտադրությունը, 
նման հնարավորությունն աննախադեպ 
է ոլորտի զարգացման համար: Տեքստիլ 
արտադրությունը գրավում է ընդհա նուր 
արդյունաբերության ընդամե նը 1,55%-ը: 
Վերջին տարինե րին (հա մա վա րակ, պա-
տերազմ) ոլորտն աճ է արձա նագրել, սա - 
կայն դա պայմանավորված է զուտ ներ-
քին սպառմամբ։ 2020 թվակա նին Հա յաս - 
տանից հագուստի արտա հա նումը կրճատ- 
վել է 37 մլն ԱՄՆ դոլա րով կամ 22,3 տո-
կոսով՝ կազմելով 128,6 մլն ԱՄՆ դոլար։ 
Այսինքն՝ տեքստիլ արտադրանքը հիմ-
նականում սպառվել է Հայաստանում։ Բա-
ցի այդ, Հայաստանից մեծ քանակու թյամբ 
վերաարտահանում է տեղի ունե ցել: Հա-  
յաս տանում տեքստիլ ոլորտում գործու-
նեություն են իրականացնում երկու տե-
սակի արտադրողներ՝ օտարերկրյա ըն-
կե րություններին կարի ծառայություններ 
մատուցողներ (Իտալիա, Գերմանիա) և սե  - 
փական արտադրանք արտադրողներ24: 

Ներկայում Հայաստանի տարածքում 
գործում է տեքստիլ արտադրության 35 և 
հագուստի արտադրության 110 ընկե րու- 
թյուն: Բացի զանգվածային սպառ ման ապ- 
րանքների արտադրությունից, տեքստիլի 
և հագուստի արտադրու  թյամբ զբաղվող 

20 Հայկական ծխախոտի շուկան անկում է ապրում. կրճատվում են բյուջե հոսող հարկերը, Սեդա Հերգնյան, 24.08.2021 թ., 
https://hetq.am/hy/article/134909

21 Աղբյուրը՝ Опубликован список иностранных компаний, которые ушли из России к 11 марта, https://www.sravni.ru/no-
vost/2022/3/11/opublikovan-spisok-inostrannyh-kompanij-kotorye-ushli-iz-rossii-k-11-marta/

22 Հայկական ծխախոտի շուկան անկում է ապրում. կրճատվում են բյուջե հոսող հարկերը, Սեդա Հերգնյան, 24.08.2021 թ., 
https://hetq.am/hy/article/134909
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հայկական ընկերություն  ները հայտնի են 
նաև իրենց գործունեությամբ՝ որպես աշ-
խարհահռչակ ապրանքանիշների են թա-
կապալառուներ: Արտահանման հիմն ա-
կան ուղղություններն են Ռուսաստանը, 
Իտալիան և Գերմանիան: Ներդրումները 
խթանելու նպատակով Հայաստանն էա-
կանորեն ավելի մոտ է ռուսական շուկա-
յին, և պատրաստի հագուստի ընկե րու-
թյուններն իրենց արտադրանքը կարող են 
մատակարարել անմիջապես ռուսական 
շուկա25: 

Արտադրանքի որակ-գին հարաբե րակ-
ցության տեսակետից, ռուսական շուկա-
յում դիրքավորվելու համար բավական 
մրցու նակ կարող է լինել հատկապես 
ցածր և միջին գնային կատեգորիայի հա-
գուստը:

Այժմ ռուսական շուկան լքած՝ հագուս-
տի արտադրությամբ զբաղվող 3 տաս նյա -
կից ավելի ապրան քա նիշ ների (աղյուսակ 
7) առաջացրած բացը լավագույն հնա րա- 
 վորություն է ՌԴ-ում «Made in Armenia» 
ապրանքանիշի ակտիվացման և շուկա-
յում դիրքավորման համար:

Վերջին ժամանակներում դժվար է 
չնկա  տել մար դաշատ փողոցներում ռու-
սաս տանցիների տեսակարար կշռի աճը, 

որի հիմքում ռուս-ուկրաինական հակա-  
 մարտությունն է: Այժմ հայկական խա-
նութ ներում ռուսաստանցինե րը հանդես 
են գալիս որպես ակտիվ սպա ռողներ: 
Վեր ջիննե րիս սպառողական վարքագիծը 
փոքրի շա տե պարզելու համար հարցա-
զրույց վարեցինք 100 տնտե սա վա  րող 
սուբ յեկտների հետ, որոնք վաճա ռում են 
ռուսական շուկան լքած Apple և Dell ապ-
րանքանիշների արտադրանքներ: Պարզ-
վեց, որ ռուս սպառողների հաշվին 1.5 
ան  գամ աճել է Apple ապրանքա նի շի բջջա- 
  յին հեռախոսների, սարքավո րումների (ա- 
կան ջակալներ և այլն) և Dell ապրանքա-
նիշի դյուրակիր համակարգիչ ների վա-
ճառքը: Այսինքն՝ ռուս սպառողներն ակ- 
տի վորեն ձեռք են բերել այն կազ մա կեր- 
պու թյունների ապրանքնե րը, որոնք կա-
սեցրել են իրենց գործունեությունը Ռու-
սաստանում: 

Տիրող իրավիճակում հնարավոր է կա-  
տարել միայն կարճաժամկետ ծրա գրա -
վորում, որը բխում է իրավիճակից և 
նպաստավոր կլինի բոլոր կողմերի հա-
մար: Այս պահին Հայաստանը պետք է 
փոր ձի ռուսական շուկայի առջև ծառացած 
մարտահրավերն օգտագործել որպես ար- 
 տահանման ծավալների ընդլայնման հնա- 

Կոսմետիկա արտադրող ապրանքանիշներ (ըստ գնային առաջարկի), որոնք լքել 
են ռուսական շուկան23

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6

23 Աղբյուրը՝ Опубликован список иностранных компаний, которые ушли из России к 11 марта, https://www.sravni.ru/no-
vost/2022/3/11/opublikovan-spisok-inostrannyh-kompanij-kotorye-ushli-iz-rossii-k-11-marta/

24 Հայաստանից հագուստի արտահանումը կրճատվել է 22,3 տոկոսով, 18.02.2021, https://m.yerkir.am/news/view/229874.html
25 Տեքստիլի և կարի ոլորտ, https://enterprisearmenia.am/hy/pages-businessEnvironments/textile-and-garment



 րավորություն: Ըստ այդմ՝ ՀՀ-ն  ունի հա-  
մապատասխան ներուժ՝ ընդլայնելու ար-
տահանման ծավալները հետևյալ ապ-
րանքների մասով՝ գարեջուր, օղի, հրու-
շակեղեն, հանքային ջուր, բնական հյութ, 
ժամացույց, ծխախոտ, կոսմետիկա և հա-
գուստ: Ընդ որում, թվարկված որոշ ապ-
րանքների առումով, առկա են նաև բա-
վարար արտադրական հզորություններ, 
ինչի մասին վկայում են արտադրության 
և արտահանման՝ նախկինում արձա նա  - 

Հագուստ արտադրող ապրանքանիշներ (ըստ գնային առաջարկի), որոնք լքել են 
ռուսական շուկան26

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 7

գրված ցուցանիշները, որոնք վերջին տա-
րիներին որոշ չափով անկում են ապրել: 
Այս պարագայում առաջնային քայ լե րից 
են օգտագործել առկա արտադ րական հզո- 
րությունները, ավելի շատ արտադ րել և 
արտահանել: Նույնիսկ հետագա յում, եթե 
ապրանքանիշների սահմա նափա կումն ե- 
 րը վերացվեն կամ վերանայ վեն, շու կա - 
 յում ՀՀ առավել լավ դիրքա վորումը ար-
դյունավետ կլինի նաև երկարա ժամ կե-
տում:

26 Աղբյուրը՝ Опубликован список иностранных компаний, которые ушли из России к 11 марта, https://www.sravni.ru/no-
vost/2022/3/11/opublikovan-spisok-inostrannyh-kompanij-kotorye-ushli-iz-rossii-k-11-marta/
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1. 2020-ին Հայաստանն ամենաշատն 
արտահանել է հանքահումք, ներմուծել՝ 
մեքենաներ ու սարքավորումներ, Սեդա 
Հերգնյան,12.03.21,

 https://hetq.am/hy/article/128449?fbclid=IwAR2I-
oUKxPPRhCX-IMdnAxbSQr7Fp1m4Ngb293-g2g-
mZ_CVXxDyFnLb7Y4WI

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
2. Ագրովերամշակում, 
 https://mineconomy.am/page/1327
3. Հայկական ծխախոտի շուկան անկում 

է ապրում. կրճատվում են բյուջե հոսող 
հարկերը, Սեդա Հերգնյան, 24.08.2021, 
https://hetq.am/hy/article/134909

4. Կաթնամթերքի արտահանումը նվազում 
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է. ի՞նչ խնդիրներ կան շուկայում, Սուրեն 
Պարսյան, 07.07.2021, 

 https://evnreport.com/arm/economy-arm/econo-
my-armenia-s-dairy-exports-drying-up-2/

5. Գարեջրի արտադրության, արտահանման 
և ներմուծման ծավալները 2021 թ.-ի 
առաջին եռամսյակում, 

 https://banksnews.am/am/post/index/4961?fbclid=I-
wAR1MLnhLsTinOrFpMhHcdWVMDN3zR_gN-
b39QGd_928Cg8ik0zgaKE7t7V4M

6. Հայաստանն ավելացրել է երկրում 
արտադրվող բոլոր ալկոհոլային 
խմիչքնե րի արտահանումը, Ալինա 
Հովհաննիսյան,10.09.2021,

 https://finport.am/full_news.
php?id=44671&lang=1&fbclid=IwAR3uk_Tn-
sNkhnNhfAgrCwOWjvg-1TPYw7B0NNQP-
2jK-vS6TaGeT0weaFvzo

7. Ինչի հաշվին է աճել Հայաստանից 
Ռու սաստան արտահանումը, Բաբկեն 
Թունյան, 25.02.2017, 

 https://168.am/2017/02/25/759166.html
8. Հայաստանից հագուստի արտահանումը 

կրճատվել է 22,3 տոկոսով, 18.02.2021, 
https://m.yerkir.am/news/view/229874.html

9. Տեքստիլի և կարի ոլորտ, 
 https://enterprisearmenia.am/hy/pages-businessEn-

vironments/textile-and-garment
10. Кто уходит из России: список 

компаний, Максим Вараксин, Алексей 
Малаховский,05.03.2022.

11. Какие компании ушли из России на фоне 
конфликта в Украине — на утро 9 марта 
«Office life», 9.03.2022,

 https://officelife.media/news/31585-kakie-kompanii-
ushli-iz-rossii-na-fone-konflikta-v- ukraine/?fbclid=I-
wAR2pa9z47PcfCe7FzrxmCRlbSwLw8qBGxdh-
BUUEj5KwgVRzw4jkj7BYa4-g

12. Иностранные компании сворачивают 
работу на рынке России, Рамин Абдуллаев,  
09.03.2022, 

 https://www.aa.com.tr/ru/мир/иностранные-
компании-сворачивают-работу-на-рынке-
россии/2528615

13. Кто уходит из России: список компаний, 
05.03.2022, «Правовые новости», 

 https://pravo.ru/news/239550/?fbclid=IwAR3VD-
QrF1kgvd9AU2aJM6rDrAfKXdQW4YaZ_XYc6uv_
Hz885N9lp-Jof0Hw

14. Правительство определило три вари-
ан та действий иностранных компа ний, 
04.03.2022, работающих в России, 

 https://d-russia.ru/pravitelstvo-opredelilo-tri-vari-
anta-dejstvij-inostrannyh-kompanij-rabotajush-
hih-v-rossii.html

15. Опубликован список иностранных компа-
ний, которые ушли из России к 11 марта

 https://www.sravni.ru/novost/2022/3/11/opubliko-
van-spisok-inostrannyh-kompanij-kotorye-ush-
li-iz-rossii-k-11-marta/

16. Опубликован список иностранных компа-
ний, которые ушли из России к 2 марта

 https://www.sravni.ru/novost/2022/3/2/
opublikovan-spisok-inostrannyh-kompanij-ko-
torye-ushli-iz-rossii-k-2-marta/?fbclid=I-
wAR0M0qbN73uVUYi_LpGkvYDdhSsjqXgfjR-
0sQuRfFo6SOgCwYtH1aGMsr0o

17. Зарубежные компании уходят с 
российского рынка – полный список 
организаций, 03.03.2022, ТСН24 

 https://www.tsn24.ru/zarubezhnye-kompanii-uk-
hodyat-s-rossiyskogo-rynka-polnyy-spisok-orga-
nizatsiy/?fbclid=IwAR25JSo4B4DQbKTShXNaAW-
T94ulpT_98WOXWSsLUN1XuTeVXfR64GFNVdyQ

18. Санкции в действии: какие компании и 
организации выходят с российского рынка, 
17.03.2022, 

 https://novyny.live/ru/ekonomika/sankt-
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РОССИЙСКО-УКРАИНСКИЙ КОНФЛИКТ:  
ПРОБЛЕМЫ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ЭКСПОРТА?

У Армении много связей с Россией, поэтому российско-украинский конфликт не может остаться 
незамеченным для Армении. В текущей ситуации возможно осуществлять только краткосрочное 
планирование, которое будет основываться на текущей ситуации. На данный момент Армения 
должна попытаться использовать вызов, стоящий перед российским рынком как возможность 
для расширения экспорта. Теперь у Армении есть возможность расширить свой экспорт за счет 
следующих товаров: пива, водки, кондитерских изделий, минеральной воды, натуральных соков, 
часов, табака, косметики и одежды в дополнение к товарам, которые ушли с российского рынка.

В этом случае одним из первых шагов является использование существующих производственных 
мощностей, увеличение производства и экспорт. Таким образом, в первую очередь, можно будет 
поддержать нашу потенциальную страну-партнера, чтобы заполнить существующий пробел 
на рынке, принести больше доходов нашей стране, таким образом позиционировать себя на 
российском рынке с перспективой на будущее.

Ключевые слова:  экспорт, российско-украинский конфликт, продовольственный дефицит,
  потребительское поведение, потребительские настроения, российский
  рынок, ограничения, бренд

Tereza SHAHRIMANYAN
Administrator of the Amberd Research Center, ASUE

RUSSIAN-UKRAINIAN CONFLICT:
CHALLENGES OR OPPORTUNITIES FOR EXPORT EXPANSION?

Armenia has many ties with Russia, therefore, the Russian-Ukrainian conflict can not go unnoticed 
for Armenia.  At present, it is possible to carry out only short-term planning, which will be based on the 
current situation. At the moment, Armenia should try to use the challenge facing the Russian market 
as an opportunity to expand exports. Now Armenia has the opportunity to expand its exports of the fol-
lowing products: beer, vodka, confectionery, mineral water, natural juice, watches, tobacco, cosmetics 
and clothing, in addition to the products that have left the Russian market.

In this case, one of the first steps is to use the existing production capacities, to produce more and 
to export. In this way, first of all, it will be possible to support our potential partner country to fill the 
existing gap in the market, to bring more income to our country, to position itself in the Russian market 
with a future-oriented strategy.

Keywords:    exports, Russian-Ukrainian conflict, food deficit, consumer behavior, consumer
  sentiment, Russian market, restrictions, brand
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