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ԳԱԼՈՅԱՆ

Տնտեսագիտության դոկտոր, 
պրոֆեսոր

2001 թ. գերազանցությամբ 
ավարտել է ԵրՊՏԻ-ն (այժմ՝ 
ՀՊՏՀ)՝ «Հա մաշ խարհային տըն- 
տե սա գի տություն» մաս նա գի- 
տությամբ և ընդունվել աս պի- 
 րանտուրա: 2004 թ. ստացել է 
տնտեսա գիտության թեկ նա - 
ծուի, 2014 թ.` տնտեսա գի  տու-
թյան դոկտո րի գի տական աս-
տիճան, 2018 թ.՝ պրո ֆեսորի 
գի տա կան կոչում: 

2005 թ.-ից աշխատում է 
ՀՊՏՀ միջազգային տնտեսա -
կան հարաբերություն ների ամ - 
բիո նում. սկզբում՝ որպես ա սիս- 
 տենտ, 2006 թ.՝ որպես դոցենտ: 
2017 թ. ըն տրվել է ՀՊՏՀ միջ- 
ազգային տնտե սական հարա-
բե րություն նե   րի ամբիոնի վարի - 
չի պաշ տո նում: 2019 թ. նշա-
նակ վել է ՀՊՏՀ ուսումնական 
աշ խա  տանք ների գծով պրո-
ռեկ    տոր, ապա ռեկտորի պաշ-
տո նակա տար։ 2020-ից մինչ 
այժմ՝ Հայաստանի պետա կան 
տնտեսագիտական համալսա -
րանի ռեկտորն է։ Հեղինակ է 
շուրջ 57 գիտական հրա պա- 
րակ ումն երի, այդ թվում՝ 10 մե-
նա գրու թյան, 5 ուսումնա կան 
ձեռնար կի: 
          ORCID - https://orcid.org/ 
           0000-0001-5700-764X
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Հիմնաբառեր.  ցորենի արտադրություն, ցորենի
  արտահանում, ալյուր, հացահատի-
  կի պակասուրդ, պարենային
  անվտանգություն

Վերջին տարիներին աշխարհում տեղի ունեցող 
անկանխատեսելի իրադարձությունների խորա պատ   - 
կերում չափազանց կարևորվում է որոշ երկրնե րի 
պարենային անվտանգության հարցը։

COVID-19-ի հետևանքով խաթարված տնտեսա կան 
կապերն ու մատակարարման շղթաները նախորդ 
տարի կարգավորման միտումներ էին դրսևորում։ 
Թեև  համաշխարհային շուկան շարունակում էր գոր-
ծել համավարակի պայմաններում, սակայն ար դեն 
բավականաչափ հարմարվել էր այդ իրավիճա կին։  
2021 թ.-ի առանցքային առանձնահատկություն նե-
րից էր հիմնական ապրանքների գների կայուն աճը, 
որը հասել էր վերջին 10 տարվա առավելագույն մա-
կարդակին։ Սակայն, համաշխարհային պարե  նա  յին 
շուկաներում հաստատված փխրուն կայունու թյունն 
արմատապես խաթարեց ռուս-ուկրաինական պա-
տերազմը։ Պարենային ապահովության և բարձր 
գնաճի հիմնախնդիրներին արդեն իսկ առերեսվել 
են աշխարհի շատ երկրներ, քանի որ հակամարտող 
եր կու երկրներն էլ պարենային կարևորագույն ապ-
րանքների (ցորեն, եգիպտացորեն, բուսական յուղ և 
այլն) առաջատար արտադրողներ և արտահանողներ 
են։ 

Դեռևս 2021 թ.-ի հունիսին Ռուսաստանում 
մտցվեցին հացահատիկի արտահանման 

սահմանափակումներ՝ ցորենի, գարու և եգիպտացորենի 
համար կիրառելով լողացող մաքսատուրքեր, ինչի հե-
տևանքով 2021 թ.-ի հուլիսի 1-ից մինչև 2022 թ.-ի  
փետրվա րի 22-ը ՌԴ-ից հացահատիկի արտահանումը 
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Թաթուլ 
ՄԿՐՏՉՅԱՆ

Տնտեսագիտության 
դոկտոր

2000 թ. գերազանցությամբ 
ավարտել է ԵՊՏԻ (այժմ՝ 
ՀՊՏՀ) ընդհանուր տնտե- 
սա գիտության ֆակուլտե տի 
«Ազգային տնտեսագի տու-
թյուն» բաժինը և ընդունվել 
առկա ուսուցման ասպի րան - 
տուրա: 2003 թ. հաջողու-
թյամբ պաշտպանելով թեկ - 
նածուական ատենա խոսու- 
թյուն՝ ստացել է տնտեսագի-
տության թեկնածուի գիտա-
կան աստիճան, 2009 թ.՝ դո- 
 ցենտի կոչում։ 2016 թ. պաշտ-  
պանել է դոկտորական ատե-   
նախոսություն և ստացել տըն- 
 տեսագիտության դոկտո րի 
գիտական աստիճան: 

2019 թ.-ին  նշանակվել է 
ՀՊՏՀ գիտության գծով պրո - 
ռեկտոր:

Մասնակցել է հանրապե-
տական և միջազգային բազ-
մաթիվ գիտաժողովերի: 
Մասնագիտական վերա-
պատ րաստումներ է անցել 
Բելգիայում, Թաիլանդում, 
Մա լայզիայում, Լիտվայում: 
Հե ղինակ է ավելի քան 50 գի-
տական աշխատանքների: 

      ORCID - https://orcid.org/ 
       0000- 0003-2057-8590

կրճատվեց 28.5%-ով։ Բացի դրանից, երկրի կառավա-   
րությունը հա ցահատիկի արտահանման գործող կա  ռու  - 
ցակարգի շրջանակում տարեվերջին սահմանեց հա ցա - 
հատիկի արտահանման մասնաբաժին (քվոտա)՝ 11 մլն 
տոննա, այդ թվում ցորե նի՝ 8 մլն տոննա, որը գործելու 
է 2022 թ.-ի փետրվարի 15-ից մինչև հունիսի 30-ը: Հե-
տևաբար՝ կա րելի է ենթադրել, որ 2021-2022 մար քե-
թինգային տարում Ռու սաստանից ցորե նի արտա հա-
նումը կկրճատվի ևս 10%-ով՝ կազմելով մոտ 35 միլիոն 
տոննա1:

Միաժամանակ, ՌԴ կառավարության 2022 թ. մար-
տի 14-ի որոշմամբ՝ 2022 թ. մարտի 15-ից մինչև օգոս տո-
սի 31-ը ժամանակավորապես արգելվեց ՌԴ-ից ԵԱՏՄ 
երկրներ սպիտակ շաքարի, եղեգնաշաքարի հումքի և 
հացահատիկի (ցորեն, մեսլիմ, տարեկան, գարի և եգիպ - 
տացորեն) արտահանումը: Թեև ՌԴ գյուղա տնտե սու-
թյան նախարարության տվյալներով ՌԴ-ն ներկա յում 
ունի հացահատիկի անհրաժեշտ պաշար ներ և մինչև բեր- 
քահավաքը կարող է ապահովել հավել յալ ար տա հա- 
  նում, սակայն սահմանափակումները կիրառ վում են 
ստեղծ ված իրավիճակում չնախատեսված արտահոսք 
թույլ չտա լու համար։ Ընդ որում, ԵԱՏՄ երկրները, 
անհրաժեշ տու թյան դեպքում, կարող են գնել հացա հա-
տի կի հավել յալ քանակություն՝ ըստ ՌԴ արդյու նաբե-
րու թյան և առևտրի նախարարության տրամադրած լի-
ցենզիաների։

Այս իրավիճակում պարենային ապահովության հիմ-
նախնդիրն առանձնահատուկ սրությամբ է ծառացել 
Հա յաստանի Հանրապետության առջև, քանի որ համա-
պատասխան ռազմավարական ապրանքների գերա-
կշիռ մասը ՀՀ-ն ներմուծում է հենց ՌԴ-ից: Ընդհան րա-
պես, ՌԴ տնտեսությունը, որպես ՀՀ ռազմավարա կան 
գործընկեր երկիր, «իր լավ օրերը չի ապրում» ոչ միայն 
պատերազմի, այլև Արևմուտքի կողմից կիրառվող պատ- 
 ժամիջոցների պատճառով, և, ամենայն հավանա կա -
նությամբ, վիճակն էլ ավելի կծանրանա, քանի որ պատ-
ժամիջոցների «վերջը», կարծես թե, չի երևում։ Անկաս-
կած, ՀՀ տնտեսությունը ևս անմասն չի մնալու այս 
ամե նից, իսկ հիմա առաջնային լուծում են պահանջում 
մի շարք ապրանքների, այդ թվում՝ ցորենի ապա հով-
վածության հետ կապված խնդիրները։ 

Դիտարկենք ռուս-ուկրաինական պատերազմի և 
ՌԴ-ի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցների հնա-
րավոր հետևանքները հացահատիկի համաշխարհային 
շուկայի և ՀՀ պարենային ապահովության տեսանկյու-
նից, մասնավորապես՝ հացահատիկի պակասուրդի ռիս-
կերը և «առանց հացի» մնալու հավանականությունը:

Աշխարհում տարեկան արտադրվում է շուրջ 770.0 
մլն տոննա ցորեն, որից սպառվում է միջին հաշ վով 
97-98%-ը: 2021 թ.-ին արտադրվել է 776.2 մլն տոն նա 

1 https://www.interfax.ru/business/821993

39



ցո  րեն և սպառվել 765.4 մլն տոննա։ Ցո-
րենի ցանքա տարածություններով առա-
ջա  տար եր կրներն են Հնդկաստանը (31,4 
մլն հա), Ռու սաստանը (28,7 մլն հա), Չի-
նաստանը (23,4 մլն հա3),  ԱՄՆ-ը (14,9 մլն 
հա) և Ավստրա լիան (13 մլն հա)4։ Ցորենի 
խոշոր ար տադրողներ են նաև Կանադան, 
Ուկ րա ինան, Պակիստանը, ԵՄ երկրները 
(գծա պատկեր 1)։ Չինաստանը, Հնդկաս-
տա նը, ՌԴ-ն և ԱՄՆ-ն միասին ապահո - 
վում են ցորենի համաշխարհային առա-
ջարկի շուրջ 48.1%-ը։ Միայն ՌԴ-ն ապա - 
հովում է ցո րենի համաշխարհային ար-
տադրության 10.5%-ը, իսկ Ուկրաինան՝ 
3%-ը:

Սակայն, ցորեն արտադրող ոչ բոլոր 
առաջատար երկրներն են նաև խոշոր ար- 
տահանողներ: Այսպես՝ Չինաստանն ու 
Հնդկաստանը սպառում են իրենց ար-   
տադ րած ցորենի հիմնական մասը: Ավե-
լին, վերջին 20 տարում Չինաստանը ցո-
րե նի լիարժեք ինքնաբավության հասել 
է միայն 2007-2008 թթ.-ին, իսկ վերջին 
տա     րիներին նաև խոշոր ներմուծող է (տա-
րե կան՝ միջին հաշվով 9-10 մլն տոննա): 
Ինչ վերաբերում է Հնդկաստանին, ապա 
այս երկիրն ամբողջությամբ ինքնաբավ 
է և արտահանում է իր արտադրած ցորե-
նի աննշան մասը` 1%-ը (տարեկան մոտ 1 

Առաջատար 10 երկրներն ըստ ցորենի արտադրության ծավալների (մլն տոննա) 
2020-2021 մարքեթինգային տարում2

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

մլն տոննա): Այսինքն՝ ցորենի արտա հան-
ման առաջատար երկրների ցանկը ար-
տադրության առաջատարների համե մատ 
տարբեր է: Այսպես՝ 2021 թ.-ին ցորենի 
խո  շոր արտահանող երկրներն են ՌԴ-ն՝ 
42.5 մլն տոննա, ԵՄ-ը՝ 29.2 մլն տոննա, 
Կա նադան՝ 26.1 մլն տոննա, ԱՄՆ-ն՝ 23.8 
մլն տոննա, Ավստրալիան՝ 15.7 մլն տոն-
նա, Ուկրաինան՝  15.6 մլն տոն նա5, որոնք 
ապահովել են համաշ խար  հային արտա-
հանման գրեթե 80%-ը: Միայն ՌԴ-ն ա պա- 
հովում է ցորենի համաշ խարհային ար-
տահանման գրեթե 22%-ը, իսկ Ուկրաի-
նան՝ մոտավորապես 8%-ը6:

Ռուս-ուկրաինական պատերազ մը, ՌԴ 
կառավարության որոշումները ցորենի ար-
տահանման սահմանափա կումն երի վե-
րա բերյալ, անկասկած, կանդրադառնան 
ցորենի համաշխարհային շուկայի վրա, 
ինչը, թերևս, կարտահայտվի կարճա ժամ-
կետ և երկարաժամկետ էֆեկտներով: Հա-
մենայն դեպս, կարճաժամկետ հատվա- 
 ծում գների կտրուկ աճ, վստահաբար, կա-  
 րելի է կանխատեսել, ինչն արտահայտ-
վելու է նաև ՀՀ տնտեսությունում: Իսկ եր-  
կարաժամկետ էֆեկտները կախված են 
նրանից, թե որքան կտևեն պատերազ մա-
կան գործողությունները, ինչքան ցորե նի 
ցանքատարածություններ կմշակվեն Ուկ-

2 https://latifundist.com/rating/top-10-stran-proizvoditelej-pshenitsy-v-202021-mg
3 Ընդ որում, թեև Չինաստանն իր ունեցած ցանքատարածության մեծությամբ 3-րդն է, սակայն, որպես ցորենի բեր քա-

տվու  թյան բարձր մակարդակ ապահովող երկիր, համաշխարհային արտադրության միանձնյա առաջատարն է։
4 https://www.kynetec.com/
5 https://latifundist.com/rating/top-10-stran-proizvoditelej-pshenitsy-v-202021-mg
6 https://stats.oecd.org/#
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րաինայում, ինչ ավարտ կունենա պա տե-
րազմը և այլն:

2020-2021 մարքեթինգային տարում ցո  - 
րե նի համաշխարհային խոշոր ներմու ծող -
ներն են Եգիպտոսը (13 մլն տոննա), Ին-
դոնեզիան (10.5 մլն տոննա), Չինաս տանը 
(10.5 մլն տոննա), Թուրքիան (8.2 մլն տոն-
նա) և Ֆիլիպինները (6.8 մլն տոննա)8։ 

Հայաստանը, իհարկե, փոքր տնտե-
սու  թյամբ երկիր է՝ սպառման ոչ մեծ ծա -
վալ ներով, սակայն, նույնիսկ այդ փոքրու-
թյամբ հանդերձ, չի կարող անմասն մնալ 
այս զարգացումներից, քանի որ սպառվող 

Ցորենի ներմուծման, արտադրության ծավալների ու պաշարների 
փոփոխությունները ՀՀ-ում 2005-2020 թթ., հազ. տոննա7

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

Ցորենի ներմուծման, օգտագործման ծավալներն ու ինքնաբավության 
մակարդակը ՀՀ-ում 2005-2020 թթ. (հազ. տոննա)9

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

ցորենի զգալի մասը ներմուծվում է: Այս-
պես՝ ՀՀ-ում տարեկան սպառվում է շուրջ 
500-520.0 հազ. տոննա ցորեն, իսկ վեր-
ջին տարիներին սպառման ծավալ նե րը 
նվազման միտում ունեն, և եթե 2014-2015 
թթ.-ին սպառվել է 550.0 հազ. տոն նա, 
ապա 2020 թ.-ին սպառումը չի գերա զան-
ցել 500.0 հազ. տոննան: 

Ցորենի պահանջարկը հանրապետու-
թյունում բավարարվում է ներմուծման և 
ար  տադրության ծավալների հան րագու- 
մարով, իսկ ՀՀ-ից ցորենի արտահա նում 
չի իրականացվում: Գծապատկեր 2-ում 

7 https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__7%20Food%20Security/FS-1-2020.px/?rxid=8ce47691-ef0f-4871
-b802-1d43a7e169b6&fbclid=IwAR3_mYhwG2ik82dSr7fYf9pvpJxhircqsTnvhr2PV0Kc8qnMlnvXcLLHuv0

8 https://latifundist.com/rating/top-10-stran-proizvoditelej-pshenitsy-v-202021-mg
9 Գծապատկերը կազմված է ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների  հիման վրա՝ www.armstat.am/file/article¬/

fsec420193..pdf



ներ կայացված են ցորենի համա խառն 
առա ջարկի ձևավորման համա մաս նու-
թյուն ները ՀՀ-ում 2005-2020 թթ.-ին:

ՀՀ-ում օգտագործվող ցորենի գերա-
կշիռ մասը (մոտ 75%-ը) ներմուծվում է, 
այսինքն` ինքնաբավության մակարդակը 
25% է։ Ընդ որում, վերջին տարիներին 
այս ցուցանիշն անընդհատ նվազել է. 
եթե 2014-2016 թթ. դա կազմել է գրեթե 
45-50%, ապա 2020 թ.՝ ընդամենը 24.4% 
(գծապատկեր 3):

Ըստ էության, վերջին 15 տարիներին 
ՀՀ-ում ցորենի ներմուծման ծավալները 
մշտապես գերազանցել են արտադրու - 

Ցորենի ներմուծման և ներքին արտադրության ծավալների շարժընթացը  
2005-2020 թթ.10

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4

ՀՀ բոլոր  և հացահատիկային ու հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի 
ցանքատարածությունները 2016-2020 թթ.11

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 5

թյան ծավալները, սակայն, 2017 թ.-ից 
սկսած, ար տադրության ծավալները կըտ-
րուկ կերպով նվազել են, ինչը շարունակ-
վել է մինչև 2021 թ.-ը և, բնականաբար, 
փոխհատուցվել ներմուծման աճով: Ար-
դյուն քում, 2020 թ. ներմուծումը 3.2 ան-
գամ գերազանցել է արտադրության ծա-   
վալները՝ ՀՀ տնտեսությունը մեծ կախ վա-
ծության մեջ դնելով արտաքին շուկա նե-
րից, մասնավորապես՝ ՌԴ-ից (գծապատ-
կեր 4):  

2017-2020 թթ., ցորենի արտադրության 
ծավալների կրճատմանը զուգընթաց, հան- 
 րապետությունում նվազել են նաև հա ցա -

10 Գծապատկերը կազմված է ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների   հիման վրա՝ www.armstat.am/file/article¬/
fsec420193..pdf

11 ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2021 թ.,  https://armstat.am/file/doc/99526883.pdf
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հատիկային մշակաբույսերի ցանքա տա-
րածությունները (դրանք ամբողջ ցան քա-
տարածությունների միջինում 54%-ն են)։ 
2020 թ.-ին 2017 թ.-ի համեմատ հացահա -
տիկային մշակաբույսերի ցանքատա րա-
ծությունները կրճատվել են 76,4 հազ. հա-
ով կամ մոտ 40%-ով (գծապատկեր 5)։

ՀՀ-ն հիմնականում ցորեն է ներմուծում 
ՌԴ-ից։ Այսպես՝ 2021 թ.-ի ընթացքում դա 
կազմել է ցորենի ներմուծման ընդհանուր 
ծավալի 91%-ը: Ընդ որում, 2015-2021 թթ.-ի 
ընթացքում ներմուծման հիմնական ծա-
վալն ըստ երկրների կառուցվածքի էա-
կան փոփոխության չի ենթարկվել, և, ըստ 
տարիների, ՌԴ-ից ներմուծումը մշտապես 
եղել է 90%-ից ավելի (աղյուսակ 1)։

Հարկ է նշել, որ մինչև 2020 թ.-ի Ար-
ցախյան պատերազմը ՀՀ ցորենի պա-
հանջարկի որոշակի մասն ապահովվել է 
նաև Արցախի Հանրապետության շնոր- 
հիվ։ 2018 թ.-ին Արցախում ցորենի հա-
մախառն բերքը կազմել է 81.7 հազ. տոն-  
նա, 2019 թ.-ին՝ 60.6 հազ. տոննա, իսկ   
2020 թ.-ին՝ մինչև սեպտեմբերի 21-ը՝ 41.2 
հազ. տոննա13: Պատերազմի հետևանքով 
տարածքների և ցանքատարածություննե-
րի կորստի վերաբերյալ պաշտոնական 
տե ղեկություններ դեռևս չկան: Սակայն,  
ակնհայտ է, որ, ցանքատարածություննե-
րի կորստով և անվտանգության խնդիր-
ներով պայմանավորված, Արցախում ար- 
 տադրվող ցորենի քանակը կտրուկ նվա-
զել է, և Արցախը մնացել է Հայաստա-
նից մատակարարման հույսին։ Ի վերջո, 
ՀՀ տնտեսության կախվածությունը ներ-

մուծումից էլ ավելի է մեծացել։ 
Հայաստանում սպառվող ցորենի մի ջի-

նում 74%-ն օգտագործվում է սննդի (ընդ 
որում, սկսած 2013 թ.-ից, վերջինիս մաս- 
նաբաժինն օգտագործվող ցորենի ընդ-
հանուր ծավալում նվազման միտում ունի, 
2020 թ.-ին՝ 68.1%), իսկ 26%-ը՝ կերի ար-
տադրության, սերմացուի և այլ նպա տակ-
ների համար: Սննդի ոլորտում ցորենի 
օգտագործման հիմնական ուղղությունը, 
իհարկե, ալյուրի արտադրությունն է: ՀՀ 
առանձնահատկությունն այն է, որ ցո րե  - 
նի ներմուծման ու տեղական արտադրու-
թյան ծավալների վերը բերված հա մամաս - 
նությունն ու փոփոխությունները նույնու-
թյամբ չեն արտացոլվում ալյուրի արտադ - 
րության համար օգտագործվող ցորենի 
վրա: Համաձայն հանրապետու թյունում ալ- 
 յուրի արտադրությամբ զբաղ վող երեք խո-  
շոր ընկերությունների տվյալ  ների, որոնք 
ապահովում են հանրապետության ալ յու-
րի ընդհանուր առաջարկի 75-80 տոկո սը, 
ալյուրի արտադ րության մեջ օգ տա  գործ- 
ված տեղական ար տադրության ցորենը 
2018 թ.-ին կազմել է ընդամենը 10%, 
2019 թ.-ին՝ 6%, իսկ 2020 թ.-ին՝ 11%: Այս 
ընկերությունների ներմուծած և ՀՀ-ում 
արտադրված ցորենի օգտագործման հա- 
մամասնությունը (միջինը՝ 90/10) պայմա- 
նավորված է տեղական արտադ րության 
ցորենի որակական ցածր հատկա նիշ-
ներով: Այսպես՝ ՀՀ-ում արտադրվում է 
հիմնականում 4-րդ կարգի ցորեն, որից 
չի ապահովվում անհրաժեշտ որակի և 
քա նակի ալյուրի ելք: Այս դեպքում, նախ, 

Ցորենի ներմուծումն ըստ հիմնական երկրների (%)12, 13
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

12  Աննշան ծավալներով ցորենի ներմուծում իրականացվում է նաև այլ երկրներից, որոնք էական ազդեցություն չեն 
ունենում ընդհանուր ներմուծման վրա, և, ըստ տարիների, գումարային ներմուծումը չի գերազանցում 0.1 %-ը (Բելառուս, 
Թուրքիա, Լեհաստան և այլն):  

13 Ըստ ՊԵԿ-ի և տնտեսավարող սուբյեկտների ներկայացրած տեղեկությունների:
14 2020 թ.-ին, պատերազմը սկսելու դրությամբ, ցորենի բերքն արդեն հավաքված է եղել:



ալյուրի ընդհանուր ելքն է փոքր. եթե ռու-
սական 2-րդ կամ 3-րդ կարգի ցորենից 
ալյուրի ընդհանուր ելքը միջինում 67-72% 
է (մեկ տոննա ցորենից ստացված ալ յու-
րի բոլոր տեսակների քանակը), ապա տե-
ղական արտադրության ցորենի դեպ քում 
այդ ցուցանիշը չի գերազանցում 53%-ը: 
Բացի դրանից, տեղական ար տադրության 
ցորե նից ստացված ալյուրի որակական 
հատկանիշներն ու կարգը նույնպես զգա-
լիորեն զիջում են ներմուծված ցորենից 
ստացվածին: Տեղական արտադրության 
ցորենի պարագայում ավելի բարձր է 1-ին և 
2-րդ կարգի ալյուրի ելքը, իսկ ներմուծված 
ցորենի դեպքում՝ բարձրակարգինը, որը 
շուրջ 1.5-2 անգամ գերազանցում է 1-ին և 
2-րդ կարգի ալյուրի ելքի հանրագումարը 
(կախված ներմուծված ցորենի կարգից):

Կարելի է ենթադրել, որ ալյուրի ար-
տադրության մեջ տեղական և ներմուծված 
ցորենի օգտագործման վերը նշված հա-
մամասնությունը վերաբերում է նաև ՀՀ-
ում ալյուրի ընդհանուր արտադրությա - 
նը: Այսինքն՝ այստեղ ալյուրի արտադրու -
թյունն առավելապես հիմնված է ներ մուծ-
ված ցո րենի վրա, իսկ տեղական ցորենը 
հիմնականում օգտագործվում է սպիրտի, 
մակարոնեղենի, կերի արտադրության 
մեջ: Հետևաբար՝ ալյուրի արտադրության 
մոտ 90 և ավելի տոկոսն ապահովվում է 

ՌԴ-ից ներմուծված ցորենի շնորհիվ: 
Ինչ վերաբերում է հենց ալյուրին, ապա 

պետք է նշել, որ ՀՀ-ում սպառվող ալ-
յու    րի 90%-ը տեղական արտադրության 
է և միայն 10%-ն է ներմուծված: Ըստ ՀՀ 
մաք սային ծառայության տվյալների՝ ներ-
մուծված ալյուրի 99%-ը կրկին բաժին է 
ընկ նում ՌԴ-ին (գծապատկեր 6)։

ՌԴ գերիշխող դիրքով պայմանավոր  -
ված՝ ՌԴ ցորենի շուկայում ընթացող մի-
տումները և գնային փոփոխություններն 
ամբողջությամբ արտացոլվում են ՀՀ ցո-
րենի և ալյուրի շուկայում, որից հետո անդ-
րադառնում հարակից այլ ապրանքների 
գնագոյացման, իսկ վերջնարդյունքում՝ 
նաև հանրապետության գնաճի տեմպերի  
վրա, քանի որ ցորենը գնագոյացնող ռազ-
մավարական ապրանք է: 

Թե՛ ալյուրի արտադրության համար 
անհրաժեշտ ներմուծված ցորենի և թե՛ 
ալ  յուրի ներմուծման նման համամաս նու-
թյունը, իհարկե, խոցելի է դարձ նում ՀՀ-ն՝ 
ինչպես մեկ երկրից մեծ կախվածության, 
այնպես էլ ռուս-ուկրաինական պատե րազ-
մի և դրա հետևանքով ՌԴ-ի նկատ մամբ 
Արևմուտքի կողմից կիրառվող պատ ժա-
միջոցների, իսկ դրանց հետևանքով՝ նաև 
ՌԴ հակաքայլերի, մասնավորապես՝ պա-
րենային ապրանքների, առաջին հերթին՝ 
ցորենի արտահանման մասնաբաժիների 

Ալյուրի ներմուծման կառուցվածքն ըստ հիմնական երկրների, 2020 թ.
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սահ մանման և սահմանափակումների կի  - 
րառման առումներով: Այս համատեքս-
տում, անհրաժեշտ է նշել, որ վերը նկա-
րագրված բոլոր գործողություններն ան- 
  խու սափելիորեն հանգեցնելու են հացա -
հա տիկի, ցորենի, հետևաբար նաև ալյուրի 
և հացի գների կտրուկ բարձրաց մանն ամ-
բողջ աշխարհում, այդ թվում՝ ՀՀ-ում: Իսկ 
քանի որ ցորենն ու ալյուրը գնագո յաց նող 
ապրանքներ են, ապա ընդհա նուր բարձր 
գնաճային՝ դեռևս 2021 թ.-ին ձևա վորված 
ճնշումն էլ ավելի է սրվելու, ինչը Հա յաս-
տանն ուղղակիորեն է կրելու իր վրա:

Ինչ վերաբերում է զուտ պարենային 
անվտանգության ապահովմանը կամ, այլ 
կերպ ասած, հացի պակասուրդի հավա-
նականությանը՝ պայմանավորված ՌԴ կա-  
ռավարության մինչև 2022 թ. օգոս տո սի 
31-ը դեպի ԵԱՏՄ երկրներ հացահա  տիկի 
արտահանման ժամանակա վոր սահմա-  
նա փակմամբ, ապա այդ առու մով, ռիսկն 
ու բնակչության խուճապային տրամադ-  
րու թյունները, համենայն դեպս, կարճա-
ժամկետ հատվածում արդա րացված չեն, 
քանի որ, ըստ ՌԴ տնտեսական զար գաց- 
ման նախարարու թյան տվյալների, այս 
տարեսկզբին ԵԱՏՄ անդամ երկրնե րը, 
այդ թվում՝ Հայաստանը արդեն գնել են 
հացահատիկի անհրաժեշտ պաշարներ։ 
Ուստի ԵԱՏՄ տարածքում հացահատիկի 
պակասուրդ, գոնե մինչև 2022 թ.-ի բեր-
քահավաքը, չի կարող լինել։ Բացի դրա-
նից, անհրաժեշտության դեպքում ԵԱՏՄ 
երկրները հացահատիկի հավելյալ քա նա-
կություն ձեռք բերելու հնարավորություն 
ունեն՝ ըստ ՌԴ արդյունաբերության և 
առևտրի նախարարության տրամադրած 
լիցենզիայի: Համաձայն ՌԴ գյուղա տնտե- 
 սության նախարարության տվյալների՝ 
ներկայում ՌԴ՝ հացահատիկի պաշար-
նե րով բավա րարվածությունը մոտ 150% 
է, ինչը նշանակում է, որ երկիրը զգալի 
պաշարներ ունի մինչև 2022 թ.-ի հա ցա-
հատիկի բերքահավաքը՝ ԵԱՏՄ երկրներ 
հավելյալ արտահանում ապահո վելու հա-
մար։

Առավել երկարաժամկետ կանխատե-

սումն երի համար անորոշությունները չա - 
փազանց շատ են՝ պայմանավորված, նախ- 
 և առաջ, պատերազմի տևողությամբ: Սա-  
 կայն, կարծում ենք՝ պարենային ան վտան- 
  գության տեսանկյունից, այս ամե նը կա րող 
է ազդակ դառնալ ՀՀ կառա վա րու թյան 
համար հացահատիկային մշակաբույ սե րի, 
առաջին հերթին՝ ցորենի արտադ րու թյան 
ծավալների ավելացման և աջակ ցու թյան 
լայնածավալ, նպատակային և հե տևո ղա-
կան քաղաքականության իրակա նացման 
առումով: Արդյունքն անհամեմատ մեծ կլի-  
նի, եթե նման քաղաքականությունն ու- 
ղեկց վի ցորենի նոր, ավելի բարձր կար-
գի սերմացուների ստացման ու ՀՀ-ում 
տե ղայնացման գործընթացով: Իհար կե, 
միայն ցորենի արտադրության ծավալնե - 
րի աճը չի կարող ապահովել հանրա պե-
տության ինքնաբավության մակարդա-
կի էական բարձրացում: Մեր համոզ-
մամբ՝ հենց այս տարի պետք է մեկնար կել 
ցորենի արտադրության խթանման լուրջ 
թիրախային ծրագրեր, քանի դեռ գյու ղա-
տնտեսական տարին, մասնավորապես՝ 
գարնանացանի աշխատանքները դեռևս 
չեն սկսվել: Արագ փոփոխվող աշխար հում՝ 
անորոշության ու անկանխատեսե լիու-
թյան միջավայրում, ՀՀ-ի նման երկր նե-
րի համար որպես պարենային անվտան -
գության երաշխիքներ պետք է հանդես 
գան ինքնաբավության մակար դակի հնա  - 
րավորինս բարձրացումն ու ներմուծ ման 
աշխարհագրության և ծավալ ների բազ - 
մազանեցումը, որոնց շնորհիվ հնա րա վո-
րություն կընձեռվի ճգնաժամային իրավի-
ճակներում խուսանավելու: 

Այս փորձն արդեն իսկ կիրառվում է:  
Մասնավորապես՝ 2021 թ.-ին ցորենի խո-
շոր ներմուծող երկրների մեծ մասը ներ-
դրել է  համապատասխան արտադրության 
խթանման լայնածավալ  ռազմավարական 
ծրագրեր՝ ուղղված ինքնաբավության մա-
կարդակի բարձրացմանը: Նման ծրագրեր 
ներկայում իրականացվում են ոչ միայն 
ցո րեն ներմուծող (Թուրքիա, Եգիպտոս, 
Ալ ժիր), այլև արտադրող (Պակիստան, Չի-
նաստան) առաջատար երկրներում:



1. FAO. 2019. Regional Overview of Food Secu-
rity and Nutrition in Europe and Central Asia 
2019. Structural Transformations of Agricul-
ture for Improved Food Security, Nutrition 
and Environment. Budapest. ISBN 978-92-5-
132000-6

2. Обзор рынка зерна в государствах-
членах Евразийского экономического 
союза за 2020-2022 годы, Департамент 
агропромышленной политики, Евразийская 
экономическая комисия, М., 2022

3. Н. Аварский, Н. Пролыгина, Х. Гасанова, 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Д. Федюшин, Государственные 
интервенции как форма маркетингового 
регулирования рынка зерна //Экономика 
сельского хозяйства России, Posted: 2014

4. Узун В.Я., Светлов Н.М., Шагайда 
Н.И., Логинова Д.А., Шишкина Е.А., 
Совершенствование механизмов 
государственного регулирования 
российского рынка зерна, «Российская 
Академия народного хозяйства и 
государственной службы при президенте 
Российской Федерации», М., 2017.

Ռ
ՈՒ

Ս
-ՈՒ

Կ
Ր

Ա
ԻՆ

ԱԿ
ԱՆ

 Հ
ԱԿ

Ա
Մ

Ա
Ր

ՏՈՒ
ԹՅ

ՈՒ
Ն

. Հ
Ա

Յ
Ա

Ց
Ք

 Ե
Ր

Ե
Վ

ԱՆ
Ի

Ց
 . 

РО
СС

И
Й

С
КО

-У
КР

АИ
Н

С
КИ

Й
 К

О
Н

Ф
ЛИ

КТ
: В

ЗГ
ЛЯ

Д
 И

З 
ЕР

ЕВ
АН

А 
. R

U
SS

IA
N

-U
KR

AI
N

IA
N

 C
O

N
FL

IC
T:

 V
IE

W
 F

RO
M

 Y
ER

EV
AN

  .
 20

22
/2

46

Диана ГАЛОЯН
Ректор, доктор экономических наук, проффессор, АГЭУ

Татул МКРТЧЯН
Проректор по науке, доктор экономических наук, АГЭУ

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ РОССИЙСКОЙ ПШЕНИЦЫ, И ПРОБЛЕМА  
«КУСКА ХЛЕБА НАСУЩНОГО» В АРМЕНИИ

За последние годы, в условиях непредсказуемых событий в мире, вопрос продовольственной 
безопасности некоторых стран стал достаточно актуальным. Экономические связи и цепочки 
поставок, нарушенные кризисом COVID-19, в прошлом году продемонстрировали регулятивные 
тенденции. Хотя мировой рынок продолжал работать в условиях эпидемии, но уже достаточно 
адаптировался к этой ситуации. Одной из ключевых особенностей 2021 года стал стабильный 
рост цен на основные товары, который достиг максимального уровня за последние 10 лет. Одна-
ко установившуюся хрупкую стабильность на мировых рынках продовольствия, коренным обра-
зом нарушила русско-украинская война. Многие страны мира уже столкнулись с проблемами 
продовольственной безопасности и высокой инфляцией, поскольку конфликтующие обе страны 
являются ведущими производителями и экспортерами важнейших продуктов питания (пшеница, 
кукуруза, растительное масло и др.).

Ключевые слова:  производство пшеницы, экспорт пшеницы, мука, дефицит зерна,
  продовольственная безопасность
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EXPORT RESTRICTIONS ON RUSSIAN WHEAT AND «ISSUE OF BREAD» IN ARMENIA  

In recent years, in the context of unpredictable events in the world, the issue of food security in 
some countries has become quite relevant. Economic ties and supply chains disrupted by the Covid-19 
crisis showed regulatory trends last year. Although the global market continued to operate in the 
context of the pandemic, it has already adapted sufficiently to this situation. One of the key features of 
2021 was the steady increase in prices for basic goods, which reached the highest level in the last 10 
years. However, the established fragile stability in the world food markets was fundamentally violated 
by the Russian-Ukrainian war. Many countries of the world are already facing food security problems 
and high inflation, since the two conflicting countries are the leading producers and exporters of the 
most important food products (wheat, corn, vegetable oil, etc.).

Keywords:  wheat production, wheat export, flour, grain shortage, food security


