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Հոդվածում անդրադարձ է կատարվել ժամանակակից աշխարհում 

«պարենային անվտանգություն» հասկացությանըֈ Ներկայացվել է 

պարենային անվտանգության իրավիճակը ԵԱՏՄ անդամ երկրներում, 

ուսումնասիրվել ու վերլուծվել են պարենային անվտանգության 

մակարդակի տարբեր ցուցանիշներ ԵԱՏՄ անդամ երկրների օրինակով, 

որի հիման վրա էլ կատարվել են եզրահանգումներ՝ հիմնականում 

կապված ԵԱՏՄ անդամ երկրների պարենային անվտանգության ներկա 

մակարդակի և առկա խնդիրների լուծմանըֈ 

Բանալի բառեր. պարենային անվտանգություն, ԵԱՏՄ անդամ 

երկրներ, ինքնաբավության մակարդակ, համախառն բերք, պարենային 

անվտանգության գլոբալ ինդեքս: 

 

Ժամանակակից աշխարհում տնտեսական անվտանգությանն 

ուղղված բազմաթիվ սպառնալիքներ կան, որոնց մեջ կարևոր տեղ է 

զբաղեցնում նաև պարենային անվտանգության խնդիրըֈ Պարենային 

անվտանգությունն իրավական, կազմակերպական, նյութատեխնի-

կական և այլ բնույթի միջոցառումների համալիր է, որն ուղղված է 

անհրաժեշտ որակի և բավարար քանակությամբ, առողջության համար 

անվտանգ, լիարժեք պարենով ապահովմանը, որը հասանելի է 

հասարակության յուրաքանչյուր անդամի, այդ թվում՝ բնակչության 

առավել խոցելի հատվածների համար, և կարող է սպառվել նրանց 

կողմից ցանկացած պահի և ցանկացած իրավիճակում, այդ թվում՝ 

արտակարգ իրավիճակների և ռազմական դրության ժամանակֈ 

Պարենային անվտանգության ապահովումը յուրաքանչյուր երկրի 

ազգային անվտանգության մաս է կազմումֈ Այն կարևորվում է ինչպես 

միջազգային, այնպես էլ առանձին երկրների կողմից ընդունված 
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իրավական ակտերում, մասնավորապես՝ ԵԱՏՄ երկրների համար այդ 

հարցում առանցքային է համարվում «ԵԱՏՄ երկրների կոլեկտիվ 

սպառման համաձայնագիրը», որի սկզբուները ընդունվել են 2014 

թվականի մայիսի 29-ի համապատասխան պայմանագրով (այսուհետ՝ 

Միության մասին պայմանագիր)ֈ Այս հայեցակարգը ներառում է բոլոր 

այն սկզբունքները, նպատակները ու խնդիրները, որոնք դրված են 

ինչպես ԵԱՏՄ երկրների պարենային անվտանգության ապահովման և 

դրա գնահատման մեթոդաբանության հիմքում ԵԱՏՄ երկրները որպես 

ամբողջություն վերցրած, այնպես էլ այդ միությունը կազմող առանձին 

երկրների պարենային անվտանգության ապահովման ազգային 

ռազմավարության հիմքում [7]: 

2012 թվականից սկսած՝ բրիտանական Economist Intelligence Unit 

հետազոտական ընկերության կողմից ամեն տարի հրապարկվում է 

պարենային անվտանգության գլոբալ ինդեքսը, որը ներկայացնում է 

աշխարհի տարբեր երկրների պարենային անվտանգության վիճակը, 

որը իր մեջ ներառում է 58 պարամետրեր, որոնցից հիմնականն են 

հետևյալ 4-ը՝ մատչելիություն, հասանելիություն, որակ և 

անվտանգություն, բնական ռեսուրսներ և առաձգականություն, որոնցից 

վերջինը լրացված է վերջերս [6]: Այն գնահատում է երկրի արձագանքը 

փոփոխվող կլիմայական ազդեցությանը և ցույց է տալիս նրա 

զգայունությունը բնական ռեսուրսների վերացման ռիսկերի նկատմամբ, 

ինչպես են երկրները հարմարվում այդ փոփոխություններին, և ինպես 

են այդ փոփոխությունները ազդում երկրի պարենային անվտանգության 

վիճակի վրաֈ Այս ինդեքսը հիմնականում հաշվարկվում է աշխարհի 113 

երկրների համար, սակայն մեր ուսումնասիրության կիզակետում 

գտնվում են ԵԱՏՄ անդամ երկրներըֈ Սննդամթերքի մատչելիության 

ինդեքսը չափում է սպառողների՝ սնունդ գնելու կարողությունը, գնային 

ցնցումների նկատմամբ նրանց խոցելիությունը, ինչպես նաև երկրների 

ունեցած ծրագրերի և քաղաքականությունների առկայությունը, որոնց 

հիմնական նպատակը գնային ցնցումների ժամանակ սպառողներին 

աջակցելն էֈ Այն նաև առաջարկվել է որպես աղքատ խավի իրական 

եկամուտների փոփոխության պատճառով սպառման փոփոխությունը 

չափելու միջոցֈ Հասանելիության ինդեքսը չափում է սննդի 

մատակարարման ազգային բավարարվածությունը, մատակարարման 

խափանման հետ կապված ռիսկերը, սննդամթերքի առաջարկի ազգային 

հնարավորությունները և այն հետազոտական ջանքերը, որոնք ուղղված 

են երկրում գյուղատնտեսական արտադրանքի ընդլայնմանըֈ Որակի և 
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անվտանգության ինդեքսը չափում է միջին սննդակարգերի 

բազմազանությունն ու դրանց որակը, ինչպես նաև սննդի 

անվտանգությունը [8]: Ներկայացնենք ԵԱՏՄ երկրների դիրքը աշխարհի 

113 երկրներում ըստ գլոբալ ինդեքսիֈ 

Աղյուսակ 1. 

ԵԱՏՄ երկրների դիրքը աշխարհի 113 երկրներում ըստ  գլոբալ ինդեքսի 

Երկիր 
Ընդհանուր 

միավոր 

Մատչե-

լիություն 

Հասանելիու-

թյուն 

Որակ և 

անվտանգու

թյուն 

Բնական 

ռեսուրսներ և 

առաձգակա-

նություն 

Ռուսաստան 74,8 86,9 64,9 85,8 59,9 

Բելառուս 70,9 86,3 57,0 82,8 56,3 

Ղազախստան 69,2 83,0 58,5 81 51,9 

 

ԵԱՏՄ անդամ երկրներից Ռուսաստանը վերոհիշյալ շարքում 

զնաղեցնում է 23-րդ տեղը՝ ունենալով 74,8 միավորֈ Հարկ է նշել, որ  

հետևյալ ցուցանիշի առավելագույն միավորը 100-ն էֈ Բելառուսը և 

Ղազախստանը գտնվում են համապատասխանաբար 36-րդ և 41-րդ 

տեղերում [5]: 

Պարենի անվտանգության խնդրում կարևոր դերակատարում ունի 

առանձին պետությունների՝ սննդամթերքի նկատմամբ 

բավարարվածության աստիճանըֈ Հետևյալ ցուցանիշի հաշվարկման 

համար հիմք են հանդիսանում գյուղատնտեսական մթերքների տասը 

ամենաանհրաժեշտ տեսակներըֈ Դրանք են՝ հացահատիկ (հաշվի 

առնելով ոչ միայն սննդի, այլ նաև արդյունաբերական կարիքները, 

այսինքն՝ ամբողջ երկրում սերմի ընդհանուր ֆոնդի չափը), մսամթերք, 

կաթնամթերք, շաքարավազ, բուսական յուղ, կարտոֆիլ, ձվամթերք, 

բանջարեղեն, միրգ և ձկնամթերքֈ  

   Հացահատիկ: Համաձայն հացահատիկի առաջարկի ու 

պահանջարկի կանխատեսված հաշվեկշռի՝ ԵԱՏՄ-ում 2022 թվականին 

2019 թվականի համեմատությամբ բերքի համախառն քանակը աճելու է 

13,7 մլն. տոննայով՝ հասնելով 161,8 մլն. տոննայիֈ Միությունում 

հացահատիկի հիմնական արտադրողներն են Ռուսաստանն ու 

Ղազախստանը, որոնք կազմում են միության համախառն բերքի 93,6%-ըֈ 

2022 թվականին Միությունում հացահատիկի արտադրության աճը 

պայմանավորված է լինելու Ռուսաստանում և Ղազախստանում 

հացահատիկի արտադրության հետևյալ աճով. Ռուսաստան՝ 8,8%-ի աճ՝ 

132 մլն. տոննա, Ղազախստան՝ 7,3%-ի աճ՝ 18,7 մլն. տոննաֈ Միության 
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մյուս երկրները ըստ 2022 թվականի կանխատեսումների, նույնպես 

նախատեսում են ավելացնել հացահատկի իրենց արտադրությունը՝ 

Հայաստան՝ 41,1%, Բելառուս՝ 21%, Ղրղզստան՝ 6,1%ֈ 

Աղյուսակ 2. 

 Միության երկրներում հացահատիկի արտադրություն, հազար տոննա 

Երկիր 2019 2020 2021 
2022 

(կանխատեսում) 

ԵԱՏՄ 148091,3 164553,7 157440,4 161808,3 

Հայաստան 198,7 246,1 265,4 280,3 

Բելառուս 7332,9 8769,7 8731,0 8873,0 

Ղազախստան 17428,6 20065,3 15400,0 18700,0 

Ղրղզստան 1931,2 2007,7 2044,0 2049,8 

Ռուսաստան 121199,9 133464,9 131000,0 131905,2 

 

Մսամթերք: Համաձայն մսամթերքի առաջարկի ու պահանջարկի 

կանխատեսված հաշվեկշռի՝ ԵԱՏՄ-ում 2022 թվականին 2019 թվականի 

համեմատությամբ մսի արտադրության  աճը լինելու է 7% ՝ հասնելով 

14505,9 հազար տոննայիֈ Մսի արտադրության աճ է նախատեսվում 

բոլոր անդամ պետությունների համարֈ 2019 թվականի համեմատ 2022 

թվականին ամենամեծ աճը սպասվում է  Ղազախստանում՝ 13,3%-ով, 

Ռուսաստանում՝ 6,3%-ով, Բելառուսում՝ 7%-ովֈ 

Աղյուսակ 3.  

Միության երկրներում մսամթերքի արտադրություն, հազար տոննա 

Երկիր 2019 2020 2021 
2022 

(կանխատեսում) 

ԵԱՏՄ 13560,4 14014,7 14200,6 14505,9 

Հայաստան 107,3 107,7 113,4 114,6 

Բելառուս 1240,0 1285,1 1300,3 1326,8 

Ղազախստան 1120,6 1168,6 1219,0 1270,0 

Ղրղզստան 226,2 231,3 235,9 240,9 

Ռուսաստան 10866,3 11222,0 11332,0 11553,6 

  

Կաթնամթերք: Միության անդամ երկրներում, կանխատեսման 

համաձայն, 2022թ. կաթի արտադրության կուտակային աճը 2019 

թվականի համեմատ 3,3 մլն. տոննայով կամ 7.1%-ով է: 2022 թվականին 

արտադրությունը կանխատեսվում է 50,3 մլն. տոննաֈ 2022 թվականին 

կաթի արտադրության աճը 2019 թվականի համեմատ կանխատեսվում է 

Միության բոլոր անդամ երկրներում: Արտադրությունը Հայաստանում 

կաճի 0,2%-ով, Ղազախստանում՝ 9,5%-ով՝ հասնելով 6,4 մլն. տոննայի, 
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Ղրղզստանում՝ 8,1%-ով՝ հասնելով 1,8 մլն. տոննայի, իսկ 

Ռուսաստանում՝ 5,5%-ով՝ հասնելով 33,1 մլն. տոննայիֈ 

Աղյուսակ 4. 

Միության երկրներում կաթի արտադրություն, հազար տոննա 

Երկիր 2019 2020 2021 
2022 

(կանխատեսում) 

ԵԱՏՄ 46914,5 48364,4 49273,0 50256,0 

Հայաստան 667,9 654,3 664,0 669,0 

Բելառուս 7393,5 7765,3 8047,0 8308,0 

Ղազախստան 5864,9 6051,4 6234,0 6420,0 

Ղրղզստան 1627,8 1667,9 1710,0 1760,0 

Ռուսաստան 31360,4 32225,5 32618,0 33099,0 

 

Շաքարավազ: Համաձայն շաքարի առաջարկի և պահանջարկի 

կանխատեսված հաշվեկշռի՝ Միության անդամ երկրներում մինչև 2022 

թվականը 2019 թվականի համեմատ սպասվում է շաքարավազի 

արտադրության կուտակային անկում 1,4 մլն. տոննայով (կամ 17,2%)՝ 

հասնելով 6,8 մլն. տոննայիֈ 2022 թվականին 2019 թվականի համեմատ 

ակնկալվում է արտադրության անկում Ղրղզստանում՝ 26,5%-ով, 

Ղազախստանում՝ 20,1%-ով, Ռուսաստանում՝ 18,1%-ով, Բելառուսում՝ 

7,7%-ովֈ Հայաստանը նախատեսում է շաքարավազի արտադրությունն 

ավելացնել 16,7%-ով՝ հասցնելով 70,0 հազ. տոննայիֈ Արտադրության 

բացասական միտումը կապված է շաքարի ճակնդեղից շաքարի 

արտադրության անկման կանխատեսմամբ 2022 թվականին 2019 

թվականի համեմատ 17,4%-ով՝ կազմելով 6,7 մլն. տոննաֈ 

Աղյուսակ 5.  

Միության երկրներում շաքարավազի արտադրություն, հազար տոննա 

Երկիր 2019 2020 2021 
2022 

(կանխատեսում) 

ԵԱՏՄ 8529,9 6557,9 6709,5 6840,7 

Հայաստան 60,0 28,8 60,0 70,0 

Բելառուս 638,9 572,7 530,0 590,0 

Ղազախստան 197,0 110,7 147,0 157,5 

Ղրղզստան 99,6 51,3 72,5 73,2 

Ռուսաստան 7264,4 5794,4 5900,0 5950,0 

 

Բուսական յուղ: Համաձայն բուսական յուղի պահանջարկի և 

առաջարկի կանխատեսված հաշվեկշռի՝ Միության անդամ երկրներում 

2022 թվականին 2019 թ․ համեմատ ակնկալվում է արտադրանքի աճ 

14,9%-ով՝ հասնելով 8831,2 հազար տոննայիֈ Բուսական յուղերի 

արտադրության աճը 2022 թվականին կանխատեսվում է Միության 
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բոլոր երկրների համար, բացառությամբ Ղրղզստանիֈ Հայաստանում 

արտադրության ծավալը կլինի 1,1 հազար տոննա՝ 2019 թվականի 

համեմատ աճելով 2,4 անգամ, Ռուսաստանում կաճի 16,1%-ով՝ 

հասնելով 7,9 մլն. տոննայի, Բելառուսում՝ 8,6%-ով՝ հասնելով 453,5 

հազարի, Ղազախստանում՝ 4,9%-ով՝ հասնելով 500,5 հազարիֈ 

Ղրղզստանում բուսական յուղերի արտադրության ծավալը սպասվում է 

7,5 հազար տոննայի մակարդակում, ինչը 19,8 %-ով ցածր է 

արտադրության 2019թ.-ի ցուցանիշներիցֈ Բուսական յուղերի 

հիմնական արտադրողը Միությունում, ըստ կանխատեսման, կմնա 

Ռուսաստանը, որի մասնաբաժինը 2022 թվականին կկազմի 

ընդհանուրի 89%-ըֈ 

Աղյուսակ 6.  

Միության երկրներում բուսական յուղի արտադրություն, հազար տոննա 

Երկիր 2019 2020 2021 
2022 

(կանխատեսում) 

ԵԱՏՄ 7682,8 8268,7 8660,6 8831,2 

Հայաստան 0,4 0,3 0,9 1,1 

Բելառուս 417,5 459,9 442,0 453,5 

Ղազախստան 477,0 482,7 488,0 500,5 

Ղրղզստան 9,4 7,4 7,5 7,5 

Ռուսաստան 6778,5 7318,5 7722,2 7868,6 

Կարտոֆիլի առաջարկի և պահանջարկի կանխատեսված 

հաշվեկշռի համաձայն՝ Միության անդամ երկրներում 2022 թ.-ին,  2019 

թվականի համեմատ, ակնկալվում է կարտոֆիլի համախառն բերքի մի 

փոքր աճ 1,8%-ով՝ հասնելով 34,5 մլն. տոննայիֈ Նախատեսվող աճը 

սպասվում է ծավալների աճի հաշվին Հայաստանում, Ղազախստանում 

և Ռուսաստանում՝ համապատասխանաբար 22,5%, 4,6% և 1,9%ֈ Աննշան 

անկում է սպասվում Ղրղզստանում և Բելառուսում: 2022 թվականին 

2019 թվականի համեմատ անկումը կկազմի  համապատասխանաբար 

0,8% և 2,0%ֈ 

Աղյուսակ 7. 

Միության երկրներում կարտոֆիլի արտադրություն, հազար տոննա 

Երկիր 2019 2020 2021 
2022 

(կանխատեսում) 

ԵԱՏՄ 33868,8 30609,8 34056,5 34492,3 

Հայաստան 404,1 437,2 473,0 495,0 

Բելառուս 6105,3 5231,2 6071,0 6058,0 

Ղազախստան 3912,1 4006,8 4044,0 4093,0 

Ղրղզստան 1378,8 1327,2 1328,5 1345,8 

Ռուսաստան 22073,5 19607,4 22140,0 22500,5 
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Ձվի պահանջարկի և առաջարկի կանխատեսված հաշվեկշռի 

համաձայն՝ Միության անդամ երկրներում 2022 թ.-ին,  2019 թվականի 

համեմատ, կանխատեսվում է ձվի արտադրության նվազում՝ 0,2%-ով՝ 

հասնելով 55,09 մլրդ. հատիֈ Միաժամանակ Միության բոլոր 

երկրներում, բացառությամբ Ղազախստանի, 2022թ կանխատեսվում է 

ձվի արտադրության աճ. Հայաստանում՝ 4,8%-ով, Բելառուսում՝ 1,6%-ով, 

Ղրղզստանում՝ 7,3%-ով, Ռուսաստանում աճն աննշան է՝ 0,2%-ովֈ 

Ղազախստանը նախատեսում է 328,4 մլն. հատով կրճատել ձվի և 

ձվամթերքի արտադրությունը, որը կազմում է 5,9%ֈ 

Աղյուսակ 8. 

Միության երկրներում ձվի արտադրություն, մլն հատ 

Երկիր 2019 2020 2021 
2022 

(կանխատեսում) 

ԵԱՏՄ 55185,5 54786,0 54917,0 55093,0 

Հայաստան 720,6 754,6 750,0 755,0 

Բելառուս 3514,3 3494,6 3540,0 3570,0 

Ղազախստան 5531,4 5065,8 5108,0 5203,0 

Ղրղզստան 561,3 562,0 580,0 602,0 

Ռուսաստան 44857,9 44909,0 44939,0 44963,0 
  

Բանջարեղեն: Համաձայն Միության անդամ պետությունների՝ 

բանջարեղենի և սեխի մշակաբույսերի և դրանց վերամշակման 

արտադրանքի առաջարկի և պահանջարկի կանխատեսված հաշվեկշռի՝ 

2022 թվականին, 2019թ.-ի համեմատությամբ, սպասվում է 

բանջարաբոստանային և սեխի մշակաբույսերի արտադրության 

կուտակային աճ 1,4 մլն. տոննայով կամ 5,1%-ովֈ Արտադրության 

ամենամեծ աճը 2022 թվականին սպասվում է Հայաստանում և 

Ղրղզստանում՝ 2019 թվականի համեմատ համապատասխանաբար          

17,7%-ով և 9,1%-ով, Ղազախստանում՝ 6,9%-ով, Ռուսաստանում՝           

4,0%-ովֈ Բելառուսում արտադրության նվազում է կանխատեսվում՝ 

բանջարեղենի և սեխի կուլտուրաները՝ 0,3%-ով, և կազմելու է 1850 հազ.ֈ 

Աղյուսակ 9. 

Միության երկրներում բանջարեղենի արտադրություն, հազար տոննա 

Երկիր 2019 2020 2021 
2022 

(կանխատեսում) 

ԵԱՏՄ 26611,1 26427,7 27330,0 27968,6 

Հայաստան 749,5 819,4 865,0 882,3 

Բելառուս 1855,2 1751,3 1826,0 1850,0 

Ղազախստան 6737,3 7016,0 7100,0 7200,0 

Ղրղզստան 1379,4 1392,7 1453,5 1505,0 

Ռուսաստան 15889,7 15448,3 16085,5 16531,3 
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Մրգեր: Համաձայն առաջարկի և պահանջարկի կանխատեսված 

հաշվեկշռի՝ մրգերի և հատապտուղների, ինչպես նաև Միության անդամ 

պետությունների կողմից  դրանց վերամշակման, կուտակային աճ է 

ակնկալվում 2022 թվականին՝ 2019 թվականի համեմատ՝ 706,6 հազար 

տոննայով կամ 11,9 տոկոսով՝ հասնելով 6,6 միլիոն տոննայիֈ Սպասվում 

է մրգերիև հատապտուղների արտադրության աճ ԵԱՏՄ անդամ բոլոր 

երկրներում. Հայաստանում՝ 27.3%-ով, Բելառուսում՝ 19,3%-ով, 

Ղազախստանում՝ 20,6%-ով, Ղրղզստանում՝ 7,2%-ով, Ղազախստանում՝ 

8,5%-ով [3]: 

Աղյուսակ 10. 

Միությունում մրգերի և հատապտուուղների արտադրություն, հազար 

տոննա 

Երկիր 2019 2020 2021 
2022 

(կանխատեսում) 

ԵԱՏՄ 5922,6 6443,0 6389,9 6629,2 

Հայաստան 508,1 557,5 568,0 646,8 

Բելառուս 571,8 819,1 662,0 682,0 

Ղազախստան 395,2 445,1 475,6 476,6 

Ղրղզստան 269,5 278,0 284,0 289,0 

Ռուսաստան 4178,0 4343,3 4409,3 4534,8 

 

Հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ ԵԱՏՄ  երկրները 

բավարարված են բանջարեղենով և կարտոֆիլով, բուսական յուղերով, 

շաքարավազով և ձվովֈ Միայն մրգերի ու հատապտուղների պակաս կաֈ 

Գյուղմթերքների և պարենային հիմնական տեսակների 

ինքնաբավության մակարդակը հասնում է  93%-իֈ Եթե այս հարցը 

դիտարկենք երկրների համատեքստում, ապա ինքնաբավության 

ամենաբարձր ցուցանիշները գրանցվել են Բելառուսում (94%) և 

Ռուսաստանում (90%)ֈ Դրան հաջորդում են Ղազախստանը (83%) և 

Ղրղզստանը (81%)ֈ Հայաստանում ինքնաբավության մակարդակը 73 

տոկոս է [1]: 

Պարենային անվտանգությունը ներառում է ոչ միայն պարենի 

ֆիզիկական առկայությունը, այլև դրա մատչելիությունը: 

Մատչելիությունը գնահատելու ամենատարածված մեթոդներից է 

գյուղատնտեսական արտադրանքի գների ինդեքսըֈ Ուսումնասիրելով 

ԵԱՏՄ երկրների նվազագույն պարենային զամբյուղի արժեքը միջին 

ընթացիկ գներով՝ նկատում ենք, որ այն որոշ երկրներում  բավական մեծ 

տեմպերով թանկացել էֈ  
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Գյուղատնտեսական ապրանքների արտադրողների գները 

Եվրասիական տնտեսական միությունում 2022 թվականի հուլիսին 

հունիսի համեմատ նվազել են 0,8 տոկոսով, իսկ 2021 թվականի 

դեկտեմբերի համեմատ աճել են 2,2 տոկոսովֈ Դեկտեմբերի համեմատ 

գների ամենամեծ աճն արձանագրվել է Բելառուսում (12.8%) և 

Ղազախստանում (8.5%), իսկ Հայաստանում գրանցվել է գների 7.6% 

նվազում [2]: 

Եզրակացություն: Ուսումնասիրելով ԵԱՏՄ երկրներում 

պարենային անվտանգության տարբեր ցուցանիշները՝ մենք այն 

կարծիքին ենք, որ ԵԱՏՄ երկրները, համենայն դեպս այս պահին, չունեն 

պարենային անվտանգության ծանրակշիռ խնդիրներ, մասնավորապես՝ 

հիմք ընդունելով պարենային անվտանգության համար կարևոր 

համարվող ինքնաբավության ցուցանիշը՝ տեսնում ենք, որ այն 

բավականին բարձր է, իսկ գյուղատնտեսական ապրանքների առանձին 

ուսումնասիրության արդյունքում պարզ դարձավ,  որ տեղի է ունեցել 

հացահատիկի, մսամթերքի, կաթնամթերքի, բուսական յուղի, մրգերի 

համախառն բերքի աճ ԵԱՏՄ անդամ բոլոր երկրներումֈ Ասվածի 

ապացույցը կարող է լինել նաև ըստ պարենային անվտանգության 

գլոբալ ինդեքսի ցուցանիշներում ԵԱՏՄ անդամ երկրների դիրքը 113 

պետությունների շարքումֈ Խնդիրը ոչ այնքան ծանրակշիռ լինելու 

փաստ կարող է լինել գյուղատնտեսական ապրանքների գների ցածր 

աճը, մասնավորապես՝ հետազոտության տվյալների արդյունքում մենք 

կարծում ենք, որ ԵԱՏՄ-ն պետք է քայլեր ձեռնարկի իր անդամ երկրների 

բնակչության համար սննդի ֆիզիկական մատչելիության մակարդակը 

բարձրացնելու համարֈ Մեր կարծիքով՝ ԵԱՏՄ-ն այս խնդրում կհասնի 

մեծ հաջողությունների, եթե նվազեցնի անդամ պետությունների միջև 

պարենի տեղափոխման գործարքային ծախսերը, որն իր հերթին 

կստեղծի լոգիստիկ շղթայի թափանցիկություն և կավելացնի Միության 

պահեստավորման հզորությունըֈ 

 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СТРАНАХ ЕАЭС 

Салназарян Г. М., Григорян С. А., Киракосян С. К. 

 

В статье рассматривается понятие продовольственной безопасности в 

современном мире. Представлена ситуация с продовольственной 

безопасностью в странах-членах ЕАЭС, изучены и проанализированы 

различные показатели уровня продовольственной безопасности на 
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примере стран-членов ЕАЭС, на основании чего сделаны выводы, в 

основном касающиеся текущего уровня продовольственной безопасности 

в странах-членах ЕАЭС и решение существующих проблем. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, страны-члены 

ЕАЭС, уровень самообеспечения, валовой сбор, глобальный индекс 

продовольственной безопасности. 

 

FOOD SECURITY AT EAEU  

Salnazaryan G. M., Grigoryan S. A., Kirakosyan G. K. 

 
The article discusses the concept of food security in the modern world. 

The food security situation in EAEU member countries was presented, various 

indicators of food security level were studied and analyzed on the example of 

EAEU member countries, based on which conclusions were made, mainly 

related to the current level of food security in EAEU member countries and 

the solution of existing problems. 

Keywords: food security, EAEU member countries, level of self-

sufficiency, gross harvest, global index of food security. 
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