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Սամվել 
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

Տնտեսագիտության դոկտոր, 
պրոֆեսոր

1978 թ. գերազանցությամբ ա -
վարտել է ՀԳԻ տնտեսագիտա-
կան ֆակուլտետը, աշխատել ար-  
տադրությունում և սովորել աս-
պիրանտուրայում: 1990 թ. ստա-
ցել է տնտեսագիտության թեկ- 
նա ծուի, 2003 թ.՝ դոկտորի գիտա-  
կան աստիճան, 2007 թ.՝ պրո ֆե-
սորի գիտական կոչում: 1999 թ. 
ընտրվել է ՀՀ ԱԺ պատգամավոր: 
2002-2011 թթ. աշխատել է ՀՀ 
գյուղատնտեսության նախարա-
րի առաջին տեղակալ: 2013 թ.-ից 
աշխատում է ՀՊՏՀ «Ամբերդ» 
հետազոտական կենտրոնում, 
նախ՝ զբաղեցնելով տնօրենի և 
սոցիալ-տնտեսական ծրագրե րի 
համակարգողի, ապա 2016 թ.-ից` 
«Ամբերդ» հետազոտական կենտ- 
րոնի «Ազգային մրցունակության 
և միջազգայնացման հետազո-
տություններ» ծրագրի տնօրենի 
պաշտոնները։ Ներկայում նույն 
կենտրոնի ավագ փորձագետ է:

Հեղինակ է շուրջ 140 գիտական 
հոդվածների, 16 մենագրություն-
ների և ուսումնական ձեռնարկ-
ների:
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Հիմնաբառեր.  ռուս-ուկրաինական, հատուկ 
  գործողություն, պարեն, սահմա-
  նափակումներ, ինքնաբավություն,
  մատակարարումներ, անբավա-
  րարություն, խուճապ

Միջազգային հարաբերություններում աշխարհի 
գերտերություններն իրենց շահերի թելադրանքով 
որ  պես զենք են օգտագործում նաև տնտեսական ու 
աշխարհագրական առավելությունները:    

Ներկա պայմաններում առավել մեծ տեղ է տրվում 
տնտեսա կան ու քաղաքական պատժամիջոցներին: 
Որպես տնտեսական պատժամիջոցների գործիք են 
ծառայում հատկապես միջազգային ֆինանսական 
գործարքների, փոխայցելությունների, ինչպես նաև 
պարենի և վառելիքի առևտրի սահմանա փա կումն ե- 
րը: Ահավասիկ, նշվածի առարկայա կան դրսևո րում-  
ներին ականատես ենք 2022 թ. փետրվա րի 24-ին 
սկիզբ առած ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի պայ-
մաններում: Քանի որ գլոբալացումն աշխարհը «ծած-
կել է»  երկրների միջև քաղաքա կան ու տնտեսա  կան 
ինտեգրման կապերի «սարդոստայնով», միջպե  տա-
կան հակամարտություններն ազդում են ոչ միայն 
անմիջական կողմերի, այլև նրանց հետ փոխկա-
պակց ված երկրների վրա: Դիցուք՝ ռուս-ուկրաի նա -
կան հակամարտությունն անդրադառնում է Ռու  սաս-   
տանի հետ համագործակցող, այդ թվում՝ ԵԱՏՄ 
երկրների առևտրատնտեսական փոխհարա բերու-
թյունների վրա: Այս պարագայում առավելապես 
ծանր կացություն է ստեղծվում որևէ կենտրոնի հետ 
սերտորեն փոխկապակցված և այլընտրանքի հա մե  - 
մատաբար պակաս տարբերակներ ունեցող երկրնե-
րի համար: Ի դեպ, նման իրավիճակում հատ կապես 
խոցելի են սննդամթերքի և վառելիքի ներ կրումների 
լայն բազմազանեցում և մատչելի լոգիս տիկ համա-
կարգ չունեցող երկրները: 
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Այս ի՞նչ է կատարվել աշխարհում,
Չգիտեմ այս ի՞նչ է կատարվել.
Ինչ-որ տեղ մի բա՞ն է խաթարվել,
Ինչ-որ տեղ մի բա՞ն է խափանվում։

Համո Սահյան



Հոդվածում, ըստ ընթացիկ տեղեկությունների և հետհայաց վերլուծության, գնա-
հատվում են ռուս-ուկրաինական պատերազմական գործողությունների հետևանքով 
առաջացած ճգնաժամի պայմաններում Հայաստանի պարենային անվտանգության 
սպառնալիքներն ու դրանց հաղթահարման հավանական ուղիները:

Այս օրերին, երբ ռուս-ուկրա ի-
նական ճգնաժամը մեծ չա-

փեր է ընդգրկում, երբ աճում է մարդկա-
յին զոհերի ու վիրավորների թիվը, երբ 
նորանոր քաղաքներ ու բնակավայ րեր են 
ավերվում, և տեսանելի չէ այդ արհավիրքի 
ավարտը, աշխարհի վերլուծական կենտ-
րոնները կանխատեսում են սովի պատե-
րազմ ու հացի ճգնաժամ: 

Արդեն իսկ ակնհայտ է, որ այս պա-
տերազմը  հանգեցնում է աշխար հում պա  - 
րենի պակասի և գների աճի: Այսօրվա 
դրու  թյամբ՝ շարունակվող հակամար տու-
թյան պատճառով Ուկրաինան կորցնում է 
գյուղատնտեսական մշակաբույսե րի բեր- 
 քը, իսկ Ռուսաստանը՝ արտահան ման շու-
կաները։ Ըստ էության, հարուստ երկրնե-
րին սպասվում է կտրուկ գնաճ, իսկ աղ-
քատներին՝ նաև սով և խռովություններ։

Նման եզրահանգումը լուրջ հիմք ունի, 
քանի որ Ռուսաստանին և Ուկրաինային 
բաժին է ընկնում աշխարհում ցորենի ար-  
տահանման ծավալների մոտ մեկ եր րոր-
դը: Ավելի ստույգ, Ռուսաստանը 2021 թ.- 
ին ցորեն արտահանող երկրների շար-
քում առաջին տեղում էր, իսկ Ուկրաի նան՝ 
հինգերորդ1։ Վերջինս բավական առա ջա-
տար դիրք ուներ նաև եգիպտացո րենի, 
առավել ևս` արևածաղկի ձեթի (շուրջ 80%) 
արտահանման ոլորտներում2։ 

Հանրահայտ Financial Times-ը վկա յա   -
կո չում է, որ ռուս-ուկրաինական իրա դար   -
ձությունների սկզբում Չիկագոյի ֆոնդա -
յին բորսայում ցորենի գինը միան գա մից 
բարձրացել է 50%-ով։ Մարտի 9-ի դրու-
թյամբ՝ ցորենի գինը համաշ խարհա յին շու   - 
կայում արդեն տարեսկզբի համեմա տու   - 
թյամբ ավելի քան 60%-ով բարձր էր։ Մար-
տի 10-ից հետո գները փոքր-ինչ նվա զել 
են, սակայն վերլուծաբաններն ակնկա-
լում են, որ դրանք, հավանաբար, նորից 
կբարձ րանան3:

Ուկրաինայից հացահատիկի արտա-
հա  նումն այժմ գործնականում դադարեց  -
վել է։ Ավելին, եթե անգամ այս պա  հին 
ա վարտ վեն ռազմական գործողու թյուն նե- 
րը, դարձյալ լրջորեն վտանգված են գար-
նանացանն ու պարենի արտահանումը: 
«Անհասկանալի է, թե ինչ վիճակում են լի- 
նելու բերքի հավաքման, պահպանման, 
տե ղափոխման և արտահանման ենթա-
կա ռուցվածքները: Բացի այդ, Սև ծովի 
ուկ րաինական նավահանգիստներից գյու-
ղա տնտեսական ապրանքների արտա-  
հանման հնարավորություններն արդեն 
ան   նշան են կամ նույնիսկ ամբողջությամբ 
զրո  յացված»4:

Ռուսական առաքումները շարունակ-
վում են, բայց տնտեսական պատժամիջոց-
ների թելադրանքով կան ձախողումն եր, 
որոնք հիմնախնդիրներ են ստեղծում ոչ 
միայն ՌԴ-ի, այլև այս երկրից պարենա-
յին ապրանքներ և հանքային պարար տա-
նյութեր ներկրող երկրների համար:

Բացի արտահանման ֆիզիկական ծա - 
վալների կրճատումից, ռուս-ուկրաինա-
կան հակամարտությունը պարարտա նյու - 
թերի անբավարար արտահանման պատ-
ճառով բացասաբար կանդրադառնա 
Եվրա  միության և մի շարք այլ երկրների 
գյու ղատնտեսական արտադրության վրա։ 
Պա րարտանյութերի գինը նույնպես կըտ-  
րուկ բարձրացել է, քանի որ էժան պա-
րար տանյութերի հիմնական մատա  կա-
րար ները մինչ այժմ եղել են Ռուսաս-
տանն ու Բելառուսը։ Կանխատեսումները 
ցույց են տալիս, որ. «Կբարձրանան ամ-
բողջ աշխարհի ֆերմերների ծախսե րը: 
Սով կարող է սպառնալ ամենաաղ քատ 
երկրներից մի քանիսին. այնտեղ իրավի-
ճակն արդեն բարդ է կորո նավիրուսի հա- 
մավարակի պատճա ռով: Մի շարք փոր-
ձա գետներ արդեն վերհիշում են 2011 
թվա կանի արաբական հեղափոխու թյուն-

1  https://www.kp.ru/daily/27375.5/4557207/  
2 https://latifundist.com/analytics/23-obzor-rynka-zernovyh-kultur-2021-eksport-proizvodstvo-tendentsii
3 https://www.kp.ru/daily/27375.5/4557207/
4 https://www.dw.com/ru/vojna-vedet-k-globalnomu-deficitu-pshenicy-i-rezkomu-rostu-cen-na-hleb/a-61069505
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ները, որոնց պատճառներից մեկն էլ հացի 
թանկացումն էր»5:

Այդուհանդերձ, պետք է արձանագրել, 
որ 2020-2021 գյուղատնտեսական տա-
րում ցորենի համաշխարհային բերքը սահ  
 մանեց նոր բացարձակ ռեկորդ՝ 776,5 մլն 
տոննա։ Ըստ ԱՄՆ-ի գյուղդեպար տա-
մեն տի ապրիլյան հաշվետվության՝ այս 
ար  դյունքը հնարավոր է դարձել 5,02 մլն 
հեկտարով կամ 2%-ով բերքահավաքի տա-
րածության ավելացման և 3,5 տ/հա բարձր 
միջին բերքատվության ապահովման շնոր- 
 հիվ: Բերքահավաքի տարածքները հատ-
կապես աճել են Ավստրալիայում (+2,8 
մլն հա), Հնդկաստանում (+2,0 մլն հա) և 
Ռուսաստանում (+1,4 մլն հա): Ընդ որում, 
տարածքի ամենամեծ կրճատում տեղի է 
ունեցել ԵՄ երկրներում (-1,5 մլն հեկ տար): 
Ցորենի ցանքատարածության ցուցա նի-
շով առաջին հնգյակում են Հնդկաս տա-
նը՝ 31,4, Ռուսաստանը՝ 28,7, Չինաս տա-
նը՝ 23,4, ԱՄՆ-ը՝ 14,9 և Ավստրալիան՝ 
13,0 մլն հա: Իսկ ցորենի բերքատվության 
ամե նաբարձր արդյունք ունեն հետևյալ 
երկրները. Գերմանիա՝ 7,53 տ/հա, Ֆրան- 
  սիա՝ 6,8 տ/հա, Եգիպտոս՝ 6,4 տ/հա, Չի -
նաս տան՝ 5,7 տ/հա։ Ցորենի արտադ րու-
թյան առաջատարներ երկրներն են Չի - 
նաս  տանը, Հնդկաստանը և Ռուսաստա-
նը։ Սակայն, նրանց ընդհանուր մաս նա-
բաժինը 2019-2020 գյուղատնտե սա կան 
տարվա 46%-ից 2020-2021-ին նվազել է 
մինչև 42%6: 

Հայաստանը ներմուծվող գրեթե բոլոր 
ապրանքների առումով սերտորեն կապ-
ված է ՌԴ շուկային: Թեև ոչ այնքան 
սերտ, բայց առևտրային հարաբերություն 
ունենք նաև Ուկրաինայի հետ: Ավելի փաս - 
տարկված նշենք, որ ՀՀ արտաքին և փո  - 
խադարձ առևտրի կառուցվածքում ՌԴ 
մաս նաբաժինը 2021 թ. կազմել է. արտա-
հանում՝ 28% և ներմուծում՝ 37.2%, իսկ Ուկ-
րաինայի մասնաբաժինը համա պա տա-
սխանաբար՝ 0.9 և 2.8%7:

Պարենային ապրանքներից Հայաստա-  
 նը ՌԴ-ից ներմուծում է ցորենի 99%-ը, 
եգիպ տացորենի 80%-ը, բուսական յուղի 

97%-ը, մարգարինի ավելի քան 70%-ը,  
շաքարի 40%-ը, չոր կաթի 15%-ը, թռչնա մսի 
13%-ը և, վերջապես, ոչ առաջին անհրա- 
ժեշտության ապրանքներից՝ շոկո լադի  
մոտ 70%-ը: Ուկրաինայից Հայաստան ներ-  
կրվում էր թռչնամսի ավելի քան 34%-ը, 
չոր կաթի 25%-ը, կարագի մոտ 15%-ը, սո-
յայի շրոտի շուրջ 60%-ը և հրուշակեղե-
նի 20%-ը: Չոր կաթի պահանջարկի կե-
սից ավելին բավարարվում է Բելառու սից 
ներ կրումներով8: Ահա թե ինչու ռուս-ուկ- 
 րա ի նական ճգնաժամը սպառնա լիք է 
նաև Հայաստանի պարենային անվտան-
գու  թյան համար: Այս սպառնա լիքն ավելի 
առարկայական դարձավ, երբ 2022 թ. մար - 
տի 10-ին ՌԴ մաքսային ենթա հանձնա ժո-
ղովը հավանություն տվեց ԵԱՏՄ երկրներ 
հացահատիկային մշակաբույսեր արտա-
հանելու ժամանակավոր արգելքի որոշ  -
մա նը։ Վարչապետ Միխայիլ Միշուս տի- 
նի որոշմամբ ժա մանա կա վորապես ար-
գել վեց հացահա տիկի ար տա հանումը 
Եվրա սիա կան տնտեսական միության 
(ԵԱՏՄ), ինչպես նաև սպիտակ շաքարի 
և եղեգի հումքի արտահանումը՝ երրորդ 
երկրներ: Այս որոշումն ընդունվել է ար- 
տաքին սահմանափակումների պայման-
ներում սննդամթերքի ներքին շու կան 
պաշտպանելու նկատառումով։ Հացա  հա- 
 տիկի արտահանման արգելքը կգործի 
մին չև 2022 թվականի հունիսի 30-ը, շա - 
 քարավազի արտահանմանը՝ մինչև օգոս -
տոսի 31-ը։ Հացահատիկային մշակա բույ - 
սերից սահմանափակված է ցորենի և մես- 
 լինի, տարեկանի, գարու և եգիպ տա ցո -
րե նի արտահանումը։ Բացա ռություն են 
մար դասիրական օգնության և միջազ գա-
յին տարանցման մատակարա րումները: 
Փոխվարչապետ Վիկտորյա Աբրամչենկոն 
ավելի վաղ պարզաբանել էր, որ ըստ 
մասնաբաժնի (քվոտայի) արտահանումը 
հնա րավոր կլինի ՌԴ արդյունաբերության 
և առևտրի նախարարության լիցենզիա-
նե րով, իսկ շաքարավազի արտահանումը՝ 
գյու ղատնտեսության նախարարության 
առան ձին որոշումների համաձայն9:

Այս որոշման առումով, պարզաբան-

5  https://www.kp.ru/daily/27375.5/4557207/
6 https://latifundist.com/rating/top-10-stran-proizvoditelej-pshenitsy-v-202021-mg
7 https://www.armstat.am/file/article/sv_12_21a_411.pdf
8 Նույն տեղում։
9 https://rg.ru/2022/03/16/kabmin-zapretil-vyvozit-zerno-v-eaes-i-sahar-v-treti-strany.html



վում է. «….արտահանման ժամանակավոր 
արգելքը թույլ կտա կանխել գյուղա տնտե-
սական արտադրանքի վերավաճառքը, 
հաշ վի առնելով այն, որ ԵԱՏՄ երկրներն 
ըն թացիկ սեզոնում արդեն իսկ իրակա-
նացրել են իրենց անհրաժեշտ ծավալների 
գնումները մաքսատուրքից ազատված ռե-
ժիմում»11:

Ինչպես երևում է աղյուսակ 1-ի տվյալ-
ներից,  Հայաստանը 2021 թ.-ին ներմուծել 
է մոտ 266 հազ. տոննա ցորեն, որի  
99.7%-ը՝ Ռուսաստանից: Այդ երկրին բա-
ժին է ընկել նաև ներմուծված 24.6 հազ. 
տոն նա ալյուրի 99, մակարոնեղենի՝ 88.5 
և բրնձի՝ 32.7%-ը: Ինչպես ցույց տվեց ռուս- 
ուկրաինական ճգնաժամը, արտահանող 
երկ րի այդպիսի մենաշնորհ դիրքը ռիս կա- 

ՀՀ  ներմուծված ցորենի, ալյուրի, մակարոնեղենի և բրնձի տվյալները 
(2020 և 2021 թթ.)10

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

յին է: Ուստի, անհրաժեշտ է փնտրել բազ-
մա զանեցման ողջամիտ տարբերակ ներ, 
դրա հետ մեկտեղ, խթանել տեղական ար-
տադրությունն ու բարձրաց նել հատկապես 
առաջին անհրաժեշտության պարենային 
ապրանքների ինքնաբավությունը:

Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, 
որ հատկապես վերջին տարիներին լիար-
ժեքորեն չի օգտագործվում ՀՀ գյուղա-
տնտեսության ռեսուրսային ներուժը: Հա- 
 յաստանի նման սակավահող երկրի հա-
մար անհանդուրժելի է, որ ցանքի տակ 
է դրվում վարելահողերի միայն 50%-ը, 
իսկ ընդհանուր ցանքերի միայն 26%-ն է 
հատկացվում գլխավոր պարենային մշա - 
 կաբույսին՝ ցորենին (աղյուսակ 2): Իհար-
կե, դա հիմնականում բացատրվում է հա- 

ՀՀ գյուղատնտեսական հիմնական մշակաբույսերի տարածությունը, 
բերքատվությունը և համախառն բերքը

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2

10  Աղբյուրը՝ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն:  
11  https://www.kommersant.ru/doc/5251229
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 ցահատիկային մշակաբույսերից ստաց-
վող եկամտի ցածր մակարդակով: Հա-
ցա հատիկացան երկրներում գյուղացու 
եկա մտի երաշխիքներն են բարձր բեր-
քատվությունը և մշակության մեծ ծավալ-
ները:

Հատկապես վերջին երկու տասնամ յա-
կում շարունակական բնույթ ունի «պա րե-
նային անվտանգություն» և «պարե նա յին 
ինքնաբավություն» եզրույթների վե րա-
բեր յալ բանավեճը, որտեղ իշխում է երկու 
կար ծիք: Ըստ մի խմբի կարծիքի՝ պա րե-
նային անվտանգությունը բնակչությանն 
անհրաժեշտ քանակի և որակի պարե նա- 
 յին ապրանքներով բավարարելն է՝ ներ- 
  մուծված և երկրում արտադրված  արտադ-   
րանքի հաշվին, իսկ մյուս խմբի տեսա կե-   
տի համաձայն՝ առաջնությունը պետք է 
տալ տեղական արտադ րությանը և սահ   - 
մա նել ինքնաբավության որոշակի շեմ: 
Մեր համոզմամբ՝ այս կամ այն տե սա  կե-
տին հակվելիս պետք է իրատե  սորեն գնա- 
հատել երկրի տնտեսա կան և աշխար հա- 
  քաղաքական դիրքը: Մեր որոշ գործ ըն-
կերներ, մատնանշելով Սինգապուրի՝ պա -
րենային անվտանգության համաթվով 
բարձր դիրք զբաղեցնելու փաստը, պըն- 
դում են, որ այդ երկիրը թեև չու նի գյու  - 
ղա տնտեսություն, սակայն աչքի է ընկ-
նում բնակչության պարենային ապահով-
ման ամենաբարձր ցուցանիշներով12: Այո՛, 
2019 թ.-ին Սինգապուրն աշխարհի 113 
երկրների շարքում առաջինն էր պա րե -
նային անվտանգության համաթվով, և 
մյուս տարիներին էլ վերջինիս վարկա նի-
շը բավական բարձր է եղել: Միաժամա-
նակ, «Պարենային անվտան գու թյան մա-  
կարդակով աշխարհի երկրների վար  կա- 
  նիշը» համառոտ տեղեկատվու թյան մեջ 
նշվում է. «Առաջին տեղում ան սպա  սելիո-  
րեն Սինգապուրն է: Փոքր երկիր՝ բնավ գյու-
ղատնտեսության վրա չհիմնված տնտե- 
սու թյամբ։ Բայց բարձր հա սանելիու թյան 
շնոր հիվ (և՛ ֆինանսական, և՛ տեխ նիկա-
կան՝ լոգիստիկա, մատակարարման շղթա 
և այլն)՝ Սինգապուրը կարողացավ առա-
ջին տեղում հայտնվել»13: Հայաստանը և 
բազմաթիվ այլ երկրներ չունեն հասա նե-

լիության այն մակարդակը, որ կարո ղա նան 
բնակչության պարենային պահան ջարկը 
լիովին բավարարել միայն ներմուծ վող 
պա րենի հաշվին: Վերջապես, ռուս-ուկ-
րա  ինական հակամարտությունը ևս մեկ 
անգամ ցույց տվեց, որ Հայաստանը, ան-
վտանգության առումով, ոչ կայուն տա- 
րա ծաշրջանում է, ուստի, գնահատելով 
մրցակ ցային առավելությունները, պետք է 
հնա րավորինս ավելացնի սեփական ար-  
տադ րության հիմնական պարենային ապ-  
րանքների ծավալը: Որպեսզի այս կար-
ծի քը մերկապարանոց չհնչի, նշենք, որ 
օրի նակ՝ ցորենի արտադրության համար 
հողային և ջրային ռեսուրսների պակաս 
չունենք: Բայց նաև չունենք բարձր բեր քա-
տու սորտերի սերմնաբուծություն, բարձ ր- 
արտադրողական ժամանակակից կոմ- 
բայն ներ և հետբերքահավաքային գործ- 
ըն թացներն անկորուստ ու արդյունա վետ 
կերպով իրականացնելու ենթակառուց-
վածքներ: Առկա չէ պետական աջակ ցու  - 
թյան գործուն  համակարգ, որը հնարա-
վորություն կընձեռի մասամբ մեղմելու դի-  
զելային վառելանյութի, պարարտա նյու թե-
րի, գյուղատնտեսության տեխնիկական 
սպասարկման ծառայու թյուն ների և ա պա-
հովագրության  գների աճը: Թերևս, հե-
տաքրքիր կլինի ծանոթա նալ ոռոգելի երկ-
րագործության պայման ներում ցորենի 
մեկ հեկտարի մշակության ծախսերին 
(աղ  յուսակ 3) և հաշվարկել եկամտի այն 
զանգվածը, որը գյուղացին կարող է ստա-
նալ մեկ տարվա ընթացքում:

Փորձը ցույց է տալիս, որ բոլոր տեխ-
նոլոգիական գործընթացները կատա րե- 
   լու դեպքում մեկ հեկտարի միջին բեր քա -
տվությունը կարող է կազմել 4 տ/հա, իսկ 
ծախսերը՝ 336 հազ. դրամ/հա (նշված բնա- 
կավայրում կան ֆերմերներ, որոնք ապա-
հովում են 6-8 տ/հա բերքա տվություն): 
Նախորդ տարիների տվյալներով՝ վերա-
մշակող կազմակերպու թյունները ցորենի 
կիլոգրամը գնում են միջին հաշվով 130 
դրամով, իսկ այս տարի այդ գինը կարող 
է կազմել 160 դրամ: Այս պայմաններում 
ցորենի վաճառքից արտադրողի հասույթը 
կկազմի՝ 4000 x 160 = 640000 դրամ, 

12  https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Food_Security_Index
13 https://zen.yandex.ru/media/pstat/reiting-stran-mira-po-urovniu-prodovolstvennoi-bezopasnosti-5e7c916520c88d0211c24b9e
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իսկ եկամուտը՝ 640000-336000=304000 
դրամ: Եթե նկատի ունենանք, որ 2021 թ. 
հուլիսին ՀՀ 55910 կազմակերպության 
632410 աշխատողի միջին ամսական աշ-
խատավարձը կազմել է 206297 դրամ, 
ապա դժվար չէ հաշվարկել, որ մեկ հեկ -
տար աշնանացան ցորեն մշակողի տարե-
կան եկամուտը հավասարազոր է այդ 
կազմակերպությունների աշխատողի 1.5 
ամսվա աշխատավարձին: Ահա հիմնա- 
  կան պատճառներից մեկը, որ վարե լա հո  - 
ղերի կեսից ավելին չի մշակվում: Ի դեպ, 
Ախուրյանի օրինակը ինչ-որ տեղ բացա-  
ռություն է, քանի որ հանրա  պետու թյան 
ոչ բոլոր տարածաշրջան ներում են վարե-
լահողերը ոռոգելի, և ոչ միշտ է հնարա- 
վոր նշված ծախսերի կատարման դեպ- 
քում ա պահովել 40 ց/հա բերքատվություն: 
Ուրեմն՝ նորից արծարծվում է «ի՞նչ անել» 
հար ցը: Թող ժողովրդահաճո չհնչի, բայց 
ելքը, որի մասին վկայում է նաև միջազ գա-
յին փորձը, գյուղատնտեսության պետա-
կան աջակցությունն է: «Ուշադրության է 
արժանի հետևյալ փաստը. ԵՄ երկրնե րի 
ՀՆԱ-ում գյուղատնտեսության տեսա կա-
րար կշիռը կազմում է ≈ 1,2% (Ռուսաս տա-
նում՝ ≈ 3,1%)։ Սակայն, ի տարբերու թյուն 
Ռուսաստանի, ԵՄ-ն տարեկան ծախսում 
է ավելի քան 50 մլրդ եվրո կամ ԵՄ ընդ - 
հանուր բյուջեի 40,0%-ը ագրոպարենային 
քաղաքականության շրջա նակ ներում մի-

ջոցառումների իրակա նացման վրա։ Այդ 
միջոցների գերակշռող մասնաբաժինը 
(մոտ 4/5-ը) ուղղվում է սուբսիդավորման 
տեսքով գյուղացիներին ուղղակի ֆինան-
սական աջակցություն ցուցաբերելու՝ գնե- 
րի և, հետևաբար, եկամուտների պա-
հանջ  վող մակարդակը պահպանելու հա- 
մար։ Բյուջեի գյուղատնտեսական ծախսե-
րի մնացած 1/5-ն ուղղվում է գյուղա կան 
բնակավայրերի, այդ թվում՝ գյուղա կան 
ենթակառուցվածքների կայուն զարգաց-
ման ֆինանսավորմանը»15։

Իհարկե, ՀՀ կառավարությունը նույն-
պես իրականացնում է գյուղատնտե սու - 
թյան պետական աջակցության բազմա-
բնույթ ծրագրեր: Սակայն, անկատար կա - 
ռուցակարգերի պատճառով դրանք կա՛մ 
հասցեական չեն, կա՛մ էլ սահմանափակ 
ֆինանսական հնարավորությունների 
պատ ճառով, ըստ էության, չեն ընկալվում 
գյու ղատնտեսական արտադրողների կող-
մից: Հետևելով ԵՄ երկրների փորձին՝ 
առաջարկում ենք արտադրողներին ռազ-  
մավարական նշանակության գյուղա տըն-
տեսական արտադրանքների արտադրու-
թյան նպատակով ցանքատարածության 
միավորի հաշվով ուղղակի ֆինանսական 
աջակցություն տրամադրել պարար տա-
նյութերի, դիզելային վառելիքի, սերմերի 
և անհրաժեշտ ծառայությունների գների 
և որոշ այլ ծախսերի սուբսիդավորման 

14  Տվյալները տրամադրել է Ախուրյանի բնակիչ, գյուղատնտեսության մասնագետ  Ատոմ Մաթևոսյանը:
15 https://1economic.ru/lib/110746
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1. Պարենային անվտանգության գնահատում 
և մոդելավորում կարճաժամկետ և 
երկարաժամկետ հատվածներում 
/Կ. Հարությունյան և ուրիշներ. Եր.: 
«Տնտեսագետ», 2021, 178 էջ («Ամբերդ» 
մատենաշար 48):

2. Հայաստանի Հանրապետության 
պարենային անվտանգության հրատապ 
խնդիրները / Սամվել Ավետիսյան.- Եր. : 
«Տնտեսագետ», 2014, 96 էջ («Ամբերդ» 
մատենաշար):

3. https://www.kp.ru/daily/27375.5/4557207/
4. https://latifundist.com/analytics/23-obzor-ryn-

ka-zernovyh-kultur-2021-eksport-proizvodstvo-ten-
dentsii

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

5. https://www.dw.com/ru/vojna-vedet-k-global-
nomu-deficitu-pshenicy-i-rezkomu-ros-
tu-cen-na-hleb/a-61069505

6. https://latifundist.com/rating/top-10-stran-proiz-
voditelej-pshenitsy-v-202021-mg

7. https://www.armstat.am/file/article/sv_12_21a_411.
pdf

8. https://rg.ru/2022/03/16/kabmin-zapretil-vyvozit-
zerno-v-eaes-i-sahar-v-treti-strany.html

9. https://www.kommersant.ru/doc/5251229
10. https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Food_Securi-

ty_Index
11. https://zen.yandex.ru/media/pstat/reiting-stran-mi-

ra-po-urovniu-prodovolstvennoi-bezopasnosti-5e7c-
916520c88d0211c24b9e

12. https://1economic.ru/lib/110746

համար: Դիցուք՝ հացահատիկային մշա-   
կա բույսերի մշակության համար յուրա-
քանչյուր հեկտարի հաշվով առնվազն 
150 000 դրամի աջակցու թյունն արտադ - 
 րողներին հնարավորություն կտա ան կաշ-
կանդ իրականացնելու ամենաանհրա-
ժեշտ ծախսերը: Աջակցության գումարն 
առավել նպատակային օգտագործելու 
առումով, ԵՄ երկրներում կիրառվում են 

պետության, սպասարկող բանկի և գյու-
ղատնտեսական արտադրողների միջև 
կնքված եռակողմ պայմանագիրը և ան-
կանխիկ վճարումների համակարգը: Այս 
դեպքում մեծանում է կողմերի պատաս-
խանատվությունը, կշռելի են դառնում ա -
ջակցության ծախսերն ու վերջնար դյուն-
քը:
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АРМЕНИИ ГРОЗИТ  
РОССИЙСКО-УКРАИНСКИЙ КРИЗИС

В международных отношениях мировые сверхдержавы используют свои экономические 
и географические преимущества в качестве оружия в соответствии со своими интересами. В 
нынешних условиях больший упор делается на экономические и политические санкции.

Инструментом экономических санкций является прежде всего ограничение международных 
финансовых операций, взаимных визитов, а также торговли продовольствием и топливом. Вот, 
мы наблюдаем его материальные проявления в 2022 году в условиях российско-украинского 
кризиса, начавшегося 24 февраля. Поскольку глобализация окутала мир паутиной политической 
и экономической интеграции между странами, межгосударственные конфликты затрагивают 
не только непосредственных участников, но и их союзников. Кстати, Российско-украинский 
конфликт влияет на торгово-экономические отношения с Россией, в том числе со странами ЕАЭС. 
В этом случае создается более сложная ситуация для стран, тесно взаимосвязанных с центром и 
имеющих относительно немного альтернатив. Кстати, в такой ситуации особенно уязвимы страны, 
не имеющие доступа к широкому ассортименту продовольственного и топливного импорта и 
доступной логистики.

В статье, на основе оперативной информации и ретроспективного анализа, оцениваются 
угрозы продовольственной безопасности Армении и возможные пути их преодоления в условиях 
российско-украинского военного кризиса.

Ключевые слова:  российско-украинская спецоперация, продовольствие, ограничения, 
  самообеспечение, снабжение, резервы, паника
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FOOD SECURITY OF ARMENIA IS THREATENED BY THE RUSSIAN-UKRAINIAN CRISIS 

In international relations, the world's superpowers use their economic and geographical advantages 
as a weapon in accordance with their interests. In the current environment, more emphasis is placed 
on economic and political sanctions.

   The instrument of economic sanctions is primarily the restriction of international financial trans-
actions, mutual visits, as well as trade in food and fuel. Here, we are seeing its material manifestations 
in 2022 in the context of the Russian-Ukrainian crisis that began on February 24. Since globalization 
has wrapped the world in a web of political and economic integration between countries, interstate 
conflicts affect not only the direct participants, but also their allies. By the way, the Russian-Ukrainian 
conflict affects trade and economic relations with Russia, including with the EAEU countries. In this 
case, a more difficult situation is created for countries that are closely interconnected with the center 
and have relatively few alternatives. By the way, in such a situation, countries that do not have access to 
a wide range of food and fuel imports and affordable logistics are especially vulnerable.

   The article, based on current information and retrospective analysis, assesses the threats to the 
food security of Armenia and possible ways to overcome them in the context of the Russian-Ukrainian 
military crisis.

Keywords:  Russian-Ukrainian special operation, food, restrictions, self-sufficiency, supply, 
  reserves, panic
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