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Հիմնաբառեր.  տնտեսական պատժամիջոցներ,
  ռուբլու փոխարժեք, տնտեսական
  աճ, ռեգրեսիոն մոդել, 
  զարգացման սցենար  

Ռուս-ուկրաինական հակամարտության և արև-
մտյան երկրների կողմից կիրառված պատժամիջոց-
ների հետևանքով ՌԴ տնտեսությունը թևակոխում է 
ճգնաժամի փուլ, որի ազդեցությունը Հայաստանում 
արդեն իսկ դրսևորվում է փոխարժեքի անկայու նու  - 
թյամբ, իսկ տարվա ընթացքում կարող է ամբողջու   -
թյամբ նյութականանալ։ Հոդվածում, հիմնվելով էկո - 
 նոմետրիկ գործիքակազմի վրա, հեղինակները մո-
դելավորել են ՌԴ տնտեսության զարգացման տար-
բեր սցենարների դեպքում ՀՀ-ում փոխարժեքի և ՌԴ 
տնտեսության զարգացումների նկատմամբ զգա յուն 
այլ փոփոխականների հնարավոր փոփոխու թյուն- 
 ները։ Քանի որ որոշակի հնարավոր դրա կան ազդե-
ցությունները դեռ չափելի չեն, տրվում են միայն հնա- 
րավոր բացասական ազդեցությունների քանակա-
կան գնահատականները, ըստ որոնց՝ տարվա ըն-
թաց քում տնտեսական աճ ապահովելու հեռա նկա րը 
վտանգված է։

 
Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադար ձու-
թյունները ցնցեցին համաշխարհային շուկա-

նե րը՝ առաջացնելով ֆոնդային ինդեքսների (համաթվե-
րի) անկայունություն և կտրուկ կերպով բարձրացնելով 
հումքային ակտիվների գները։ Արևմուտքը գործարկեց 
պատժամիջոցների հսկայական փաթեթ, որն իր ծա վա-
լով և բովանդակությամբ աննախադեպ է։ Այս համա լիր 
ազդեցությունը ՌԴ տնտեսությունը կանգնեցրել է ան-
կախացումից ի վեր ամենամեծ մարտահրավերի առաջ: 

Հակամարտության առաջին օրերին, երբ դեռ պատ-
ժամիջոցները չէին գործարկվել այսքան ուժգնությամբ, 
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փորձագիտական և մասնագիտական շրջանակում ավե - 
լի համեստ գնահատականներ էին հնչում՝ նկատի ունե-
նա լով, որ Ռուսաստանի նշանակալի տնտեսական բար- 
 ձիկ ները (առաջին հերթին՝ կուտակված ֆոնդերը) կար-   
ճա  ժամկետում պետք է հնարավորություն տան երաշ-
խավորելու մակրոտնտեսական կայունություն։ Արդյուն-
քում, կարծիք էր հնչում, որ Ռուսաստանը կստա նա «ոչ 
մահացու», սակայն լուրջ հարված, մինչդեռ երկա րա- 
ժամ կետում տնտեսական կորուստներն ավելի շոշա փելի 
կլինեն1։ Այնինչ պատժամիջոցների ընթացքը սահմա- 
 նա փակեց ոչ միայն երկարաժամկետ, այլև անգամ կար-    
ճաժամկետ ազդեցություններին հակազդելու՝ Ռու սաս-
տանի գործիքակազմը, ինչի հետևանքով վերջինիս հա - 
մար 1990-ականներից ի վեր անկման ամենավատ ցու-
ցանիշներն են կանխատեսվում։ Այսպես՝ Ֆինանսնե րի 
միջազգային ինստիտուտը (IIF) Ռուսաստանի համար 
այս տարի նախանշում է 15%2, «Ֆիտչ» վարկանշա վո-
րող կազմակերպությունը՝ 5.1%3, «GP Morgan» բանկը՝ 
մոտ 7% տնտեսական անկում4։ Նույնպիսի կանխա-  
տեսումներ են հնչել նաև ՌԴ կենտրոնական բանկի 
իրականացրած փորձագիտական հարցման ժամանակ։ 
Այսպես՝  եթե մինչև հակամարտությունը փորձագետնե-
րի սպասումների մեդիանը (կիսորդը) 2022 թ.-ի համար 
2.4% տնտեսական աճն էր, ապա, ըստ նոր հարցումնե-
րի, 8% անկումը՝ ընդ որում, 3.5%-ից մինչև 23% անկ-
ման միջակայքով։ Իսկ հաջորդ տարիների համար կան-
խատեսվում են ավելի ցածր աճի տեմպեր. 2023 թ.-ին՝ 
1%, 2024 թ.-ին՝ 1.5%։ Փորձագետները նաև կարծում են, 
որ ռուբլի/դոլար փոխարժեքը տարեսկզբի նկատմամբ 
արժեզրկված կմնա մինչև տարվա վերջ. մեդիանային 
ցուցանիշով 110 ռուբլի՝ 1 ԱՄՆ դոլարի դիմաց,  իսկ գնա-
ճը 2022 թ.-ին կարագանա 14.5 տոկոսային կետով և 
կկազմի 20%՝ 9.8-40% անորոշության միջակայքով5։ 

ՀՀ տնտեսության վրա ՌԴ ճգնաժամի ազդե ցություն-
ների գնահատման փորձ արդեն իսկ իրականացրել 
էինք՝ հիմք ընդունելով 2014 թ.-ի պատժամիջոցների 
պատ մությունը6։ Սակայն, ակնհայտ է, որ ներկա պատ -

1  The economic consequences of the war in Ukraine. The Economist.  26.02.2022. 
https://www.economist.com/finance-and-economics/2022/02/26/the-economic-
consequences-of-the-war-in-ukraine

2 Russia's GDP expected to drop 8-15% in 2022 on Ukraine invasion, inflation at 
20%.  March 11, 2022. https://www.intellinews.com/russia-s-gdp-expected-to-drop-
8-15-in-2022-on-ukraine-invasion-inflation-at-20-237772/

3 Russian Economy To Sink Into Recession In 2022 As Sanctions Trigger Financial 
Crisis. 10 Mar, 2022. https://www.fitchsolutions.com/country-risk/russian-econo-
my-sink-recession-2022-sanctions-trigger-financial-crisis-10-03-2022

4 The Russia-Ukraine Crisis: What Does It Mean For Markets? March 14, 2022. 
https://www.jpmorgan.com/insights/research/russia-ukraine-crisis-market-impact

5 Макроэкономический опрос Банка России. www.cbr.ru/statistics/ddkp/mo_br/?f-
bclid=IwAR1Hyc6oyNNWFKv77EhKotdBf0DpblCWrdHnvjBpmTSOXWfkqB-yoN-
JkOkc

6 Ն. Կարապետյան, Հ. Բեջանյան, Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցնե-
րը և Հայաստանը, հնարավոր ազդեցությունների գնահատման փորձը, 
27.02.2022, https://asue.am/upload/files/news/հոդված%20+.pdf
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ժամիջոցները շատ ավելի կտրուկ կերպով 
են անդ րա  դառնալու ՌԴ տնտեսության 
վրա։ Եթե նա խորդ պատ ժամիջոցների 
ազդե ցու թյու նը ՌԴ տնտեսության վրա 
գնա հա տել էինք ընդամենը 2 տոկոսային 
կետ, ապա ներկայիս գնահատականը 
տատանվում է 10-15 տոկո սային կետի 
շրջանակում։

Ներկայացվող հոդվածում, վերանա յե-
լով մեր տված գնահատականները, միա-  
ժա մանակ, փորձում ենք նա խանշել զար- 
գացման հնարավոր սցենարներ ՀՀ դրա- 
 մի փոխարժեքի համար, որը, իր հեր թին, 
զգայուն է ԱՄՆ դո լա րի նկատմամբ ռու- 
սական ռուբլու փոխարժեքի տա տա նում - 
ների առու մով՝ հաշվի առնելով ՀՀ-ի հա- 
մար ՌԴ հիմնական առևտրային գործ-
ընկեր լինե լու գործոնը։

Ռուսական ռուբլին, ՀՀ դրամը և դրանց 
զարգացման հնարավոր սցենարները
Ռուսական ռուբլին, թերևս, առաջինը 

«զգաց» հակամարտության ազդեցությու-
նը և այդ գործընթացի մեկնարկի հենց ա- 
ռաջին օրը գերազանցեց մեկ ԱՄՆ դոլարի 
դիմաց 100 ռուբլի պատմական շեմը։ Սա-

ՌԴ ռուբլու նկատմամբ  ԱՄՆ դոլարի և ՀՀ դրամի փոխարժեքների 
տատանումները

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

կայն, արժեզրկման հիմնական ալիքը 
սկսվեց մարտի 4-ին, երբ Արևմուտ քը հայ- 
 տարարեց տնտեսական պատժա միջ ոց- 
 նե րի հերթական փաթեթի մասին7, որի հա-  
մաձայն՝ ռուսական որոշ բանկեր ան ջատ-
վեցին SWIFT համակարգից, ինչ պես նաև 
արգելքներ սահմանվեցին ՌԴ ԿԲ՝ մոտ 
300 մլրդ ԱՄՆ դոլար ծավալով միջազ գա-
յին ակ  տիվների նկատմամբ8։

Այս տատանումներից անմասն չմնաց 
նաև ՌԴ ռուբլի/ՀՀ դրամ փոխարժեքը, որն 
արձանագրեց հակառեկորդ` մարտի 10-ին  
հասնելով իր պատմական նվազագույն՝  
3.9 դրամ մակարդակին։ Թե ինչ փոխա-
կերպումներ կունենա ՌԴ ռուբլու փոխ- 
ար ժեքը, կախված է սպասվող իրա դար-
ձություններից, սակայն էմպիրիկ (փորձա-
ռական) հետազոտությունները ցույց են 
տա լիս, որ ՀՀ դրամի փոխարժեքը որո  շա-
կիորեն փոխկապված է ռուսական ռուբլու 
փոխարժեքի տատանումների հետ, ինչը 
հնարավորություն է տալիս գնա հատե լու 
կանխատեսվող փոխարժեքի պայման նե-
րում հնարավոր ազդեցությունը ՀՀ դրամի 
փոխարժեքի վրա։

Ռուսական ռուբլու արժեզրկման հնա-

7  ЕС отключает от SWIFT семь российских банков, https://www.bbc.com/russian/news-60588603
8 Силуанов сообщил, что около $300 млрд золотовалютных резервов ЦБ заморожены из-за санкций, ТАСС, 13 мар. https://

tass.ru/ekonomika/14055281



ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ ՀՀ դրամի փոխարժեքի վրա ռուսական ռուբլու 
և ԱՄՆ դոլարի ինդեքսի ազդեցության ռեգրեսիոն մոդելն ու գնահատված 
մակարդակները
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րավոր ազդեցության գնահատումն իրա-
կանացվել է էկոնոմետրիկ մոդելի օգնու- 
 թյամբ, որտեղ ՀՀ դրամի փոխարժեքը պայ - 
մանավորված է բացառապես ԱՄՆ դո-
լա րի միջազգային փոխարժեքներով և 
ռու   սական ռուբլով։ Մոդելն ունի հետևյալ 
տեսքը.

USDAMDt=β0+ β1 DXYt+β2 USDRUBt+ ut,

որտեղ
USDAMDt – ԱՄՆ դոլար/ՀՀ դրամ միջին փոխ-

ար ժեքն է t-րդ ամսում,
β0…β2 – մոդելի անհայտ պարամետրերն են,
DXYt -  դոլարի ինդեքսն է t-րդ ամսում,
USDRUBt – ԱՄՆ դոլար/ՌԴ ռուբլի միջին փոխ-

ար ժեքն է t-րդ ամսում,
ut –  մոդելի սխալն է t-րդ ամսում:

Ըստ աղյուսակ 1-ում արտացոլված 
գնա   հատման արդյունքների՝ ԱՄՆ դոլա-

րի ին դեքսի 1% աճը հանգեցնում է ԱՄՆ 
դո լար/ՀՀ դրամ փոխարժեքի 0.17%, իսկ  
ԱՄՆ դոլար/ՌԴ ռուբլի փոխարժեքի 1% 
աճը՝ 0.24% աճի։ Ընդ որում, ինչպես կա-
րե լի է տեսնել դետերմինացիայի գործակ - 
ցից և բերված գծապատկերից, թեև մո-  
դե լը վերացարկված է բազմաթիվ մակ-
րո  տնտեսական գործոններից (վճարային 
հաշվեկշիռ, գնաճի տեմպ, տոկոսա դրույք- 
ների մակարդակ և այլն), այս երկու գոր-
ծոնով բավական մեծ հաջողու թյամբ բա-
ցատրվում են ՀՀ դրամի փոխարժե քի ընդ-  
հանուր միտումները ԱՄՆ դոլարի նկատ-
մամբ։ Գնահատման ամբողջ ժա մանա-
կա հատվածում (2010 թ. հունվար - 2022 թ. 
փետրվար) գնահատված և փաս տացի մա-  
կարդակների միջև ամենամեծ շեղումը 
գրանցվել է 2022 թ.-ի փետրվարի վերջի 
դրությամբ, երբ ՌԴ ռուբլու կտրուկ ար-
ժեզրկումը պետք է կանխորոշեր նաև ՀՀ 
դրամի արժեզրկում, սակայն դա տեղի չի 
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ՀՀ դրամի վերաբերյալ սցենարները՝ ՌԴ ռուբլու համար կանխատեսված 
սցենարների պայմաններում
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ունեցել։ Փոխարենը՝ ՀՀ դրամը ԱՄՆ դո-
լարի նկատմամբ արժեզրկվել է մար տի 
առաջին տասնօրյակում, իսկ երկրորդ 
տասն օրյակում, ռուսական ռուբլու ամրա-
պնդմանը զուգահեռ, զգալի չափով վերա-
դարձել է նախկին դիրքեր։

Ռեգրեսիոն մոդելի միջոցով ստացված 
մակարդակները հնարավորություն են տա- 
 լիս իրականացնելու ԱՄՆ դոլար/ՌԴ ռուբ- 
 լի և ԱՄՆ դոլար/ՀՀ դրամ փոխար ժեք  ների 
մակարդակների գնահատում 2022 թ.-ի 
համար՝ ըստ 3 հիմնական սցենար  ների, 
որոնք հիմնվում են ՌԴ ԿԲ հարցման ժա-
մանակ հնչած ամենացածր, մեդիան և ամե-
նաբարձր ցուցանիշների վրա։ Դրանցից 
առաջինի դեպքում հիմք է ընդունվել 1 
ԱՄՆ դոլարի դիմաց 100 ՌԴ ռուբլի փոխ-
արժեքը, որը, ի վերջո, ենթադրում է առկա 
իրավիճակի պահպանում։ Համաձայն մո-
դելի գնահատականների՝ այս սցենարի 
դեպ քում 2022 թ.-ին ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար 
փոխարժեքը կկազմի 519.3 ՀՀ դրամ՝ 
1 ԱՄՆ դոլարի դիմաց։ 2-րդ սցենարով 
գնա հատվել է ԱՄՆ դոլար/ՌԴ ռուբլու 110 
փոխարժեքը, որի պայմաններում ԱՄՆ 
դոլար/ՀՀ դրամ փոխարժեքը կհասնի 
534.7 ՀՀ դրամի։ Վերջապես, եթե ռուսա-
կան ռուբլու փոխարժեքը հասնի 130-ի՝ 
1 ԱՄՆ դոլարի դիմաց, ապա ՀՀ դրամը 
կարող է հասնել 565.6 մակարդակի։

Պետք է նկատել, որ կատարված հաշ-
վարկներն ընդամենը արտարկում են 
անց յալում դրսևորված օրինաչա փու թյուն-
ներն ապագայի նկատմամբ և չեն կա րող 
հաշվի առնել այնպիսի գործոն ներ, ինչ-
պիսիք են, օրինակ, ՌԴ-ից Հայաս տան 

մարդկանց և նրանց առչնվող արտ ար-
ժութային զգալի հոսքերը, պղնձի պատ-
մական բարձր գները և այլն, որոնք ՀՀ 
դրամի վրա արժևորման ուղղությամբ 
ճնշում են գործադրում։

ՌԴ տնտեսական անկումը և ՀՀ
մակրոտնտեսական ցուցանիշները
Նախկինում իրականացրած հետազո-

տության9  շրջանակում գնահատել  էինք  
ՌԴ տնտեսական ցնցման ազդեցություն-
ները, ըստ որոնց՝ ՌԴ տնտեսական աճի 
1 տո  կոսային կետով դանդաղումը ՀՀ 
տնտեսական աճը դանդաղեցնում է 0.8,  
ար տահանման աճը՝ 1.8, դրամական փո-
խանցումների աճը՝ 3.9 տոկոսային կե-
տով (աղյուսակ 2)։

Հիմք ընդունելով այս գնահատական-
ները՝ դիտարկենք, թե ինչպիսին կլինեն ՀՀ 
տնտեսական ցուցանիշները 2022 թ.-ին, 
եթե վերացարկվենք տնտեսության վրա 
ազդող դրական և բացասական այլ գոր - 
ծոններից, ինչպես նաև ենթադրենք, որ 
պատմականորեն դրսևորված կապերը 
կշա  րունակեն դրսևորվել նույն կերպ։ Այդ 
նպատակով դիտարկենք ՌԴ տնտեսական 
աճի 3 սցենար և ՀՀ տնտեսական ցուցա-
նիշներն այդ համատեքստում (աղյուսակ 
3)։

Ինչպես երևում է աղյուսակ 3-ից, զրոյա-
կան սցենարի դեպքում ՀՀ տնտեսական 
աճը 2021 թ.-ի 5.7% ցուցանիշից զգալիո-
րեն կդանդաղի դեպի 1.9%։ Արտահանման 
աճը կկազմի 8.4%,  դեպի ՀՀ դրամական 
փոխանցումները կավելանան 12.1%-ով, 
իսկ ՀՀ դրամը նախորդ տարվա համե-

Ըստ ՌԴ տնտեսական աճի՝ ՀՀ ցուցանիշների զգայունության գնահատականը 
վեկտոր ավտոռեգրեսիոն մոդելով

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2

9  Հ. Բեջանյան, Եվ. Բազինյան, Ա. Այրումյան, Ն. Կարապետյան, Տ. Ռոստոմյան (2021), Հայաստանի տնտեսության 
վրա բացասաբար ազդող գործոնները, դրանք բնութագրող ցուցանիշների ընտրությունը և այդ ցուցանիշների համար 
առավելագույն կամ նվազագույն շեմերի սահմանման հնարավորությունները, «Ամբերդ»  մատենաշար 42, 142 էջ։
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մատ կարժևորվի 2.1%-ով։ Ի տարբերու-
թյուն զրոյական աճի սցենարի, ՌԴ տնտե- 
 սության 5-տոկոսանոց անկման սցենա-
րի դեպքում անկում կարձանագրվի նաև 
ՀՀ-ի համար կանխատեսվող ցուցանիշ -
ներում։ Մասնավորապես՝ ՌԴ տնտեսա -
կան աճի 5% անկումը 2022 թ.-ին կհան-
գեցնի ՀՀ իրական ՀՆԱ 2.1% անկման, 
արտահանման 0.7% նվազման, դրամա-
կան փոխանցումների 7.5% կրճատման և 
դրամի 1.1% արժեզրկման։ 10% անկ ման 
սցենարի դեպքում տնտեսա կան կորուստ-
ներն ավելի զգալի կլինեն։ Մաս նավորա-
պես, ըստ աղյուսակ 3-ում ներկա յացված 
գնահատումների, այդ սցենարի դեպքում 
ՀՀ տնտեսական անկումը կարող է հաս-
նել 6.1%-ի, իսկ արտահանման ան կումը՝ 
9.8%-ի։ Դրամական փոխանցումն երի ծա-
վալները կնվազեն 27.1%ով, իսկ դրամի 
ար ժեզրկումը կհասնի 5.1%-ի։ 

Ի լրումն մշակված սցենարների, այս 
փոփոխականների հնարավոր միտումնե -

ՀՀ տնտեսական ցուցանիշներն ըստ ՌԴ տնտեսության տարբեր սցենարների
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3

րի գնահատում իրականացվել է նաև ՌԴ 
կենտրոնական բանկի կողմից հրապա-
րակ ված փորձագիտական հարցման ար-
դյունքների հիման վրա, որտեղ 2022 թ.-ի 
համար կանխատեսվում է 8% տնտեսա կան 
անկում: Այդ սցենարի ազդեցությունները 
ներկայացված են գծապատկեր 3-ում։

Ինչպես երևում է գծապատկեր 3-ից, 
ՌԴ տնտեսության 8% անկման պայման-
նե րում ՀՀ տնտեսությունը կարձանագրի 
4.5% անկում։ Ար տա հանման ծավալները 
կկրճատվեն 6.2%-ով, դրամական փո-
խան ցումները՝ 19.3%-ով, իսկ դրամի ար-
ժե զրկումը կհասնի 3.5%-ի։ 

Ամփոփում. սցենարները
ներկայացնում են ռիսկերը, 
բայց ոչ հնարավորությունները
ՌԴ-ում հասունացող տնտեսական 

ճգնաժամը էական ռիսկեր է ստեղծում 
ՀՀ տնտեսության համար՝ վտանգելով 
տնտեսական աճ արձանագրելու վերջի-

ՌԴ-ի համար կանխատեսված սցենարի պայմաններում ՀՀ տնտեսական 
ցուցանիշների փոփոխությունները

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3
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նիս հնարավորությունները։ Ըստ ՌԴ զար-   
գացումների սցենարի՝ ՀՀ-ում պետք է 
կանխատեսել դրամի արժեզրկում և տնտե  - 
սական անկում՝ հիմնականում արտա հան-
ման և տրանսֆերտների նվազման ազ-  
դեցությամբ։

Սակայն, պետք է նշել, որ այս գնա հա-
տականները հաշվի չեն առնում հնարա-
վոր դրական զարգացումները, ինչպես, 
օրինակ, ՌԴ-ից աշխատուժի (այդ թվում՝ 
որակավորված) ներհոսքը Հայաս տան, 
արտահանման նոր հնարավորու թյուն նե-  
րի առաջացումը, որպես լոգիստիկ հան -
գույց դիրքավորվելու, ֆինանսա կան ծա- 
ռա յությունների աճի նոր հնարավո րու    - 
թյունները, որոնք կարող են բավա կան 

էա կան լինել և զգալիորեն մեղմել բացա - 
սական ազդեցությունները։ Միաժամա-
նակ, դրանք քանակական դաշտ բերելու 
համար անհրաժեշտ է առավել առարկա-
յական պատկերացում կազմել տեղի ունե-
ցող գործընթացների չափերի վերաբեր- 
 յալ, քանի որ ներկայում շրջանառ վող գնա-  
հատականները չափազանց մոտա վոր 
են, որոնց վրա դժվար է հիմնվել։ Այնու-
ամենայնիվ, մշտադիտարկելով զար գա  - 
ցումների ընթացքը, ապագայում կփոր -
ձենք դրանք ևս ներառել գնահա տումնե-
րում՝ տեղի ունեցող գործընթաց ների ամ  - 
բողջական պատկեր ձևավորելու նկատա-
ռումով։
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ВЛИЯНИЕ НЕСТАБИЛЬНОСТИ КУРСА ВАЛЮТЫ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ 
НА ЭКОНОМИКУ АРМЕНИИ

Военный конфликт вокруг Украины и санкции против России подталкивают российскую эконо-
мику к кризису. Его передача в Армению уже может быть засвидетельствована нестабиль ностью 
об менного курса и может полностью материализоваться в течение года. В этой статье авторы 
при ме няют эконометрические методы и моделируют возможное развитие более чувствительных 
показателей и обменного курса Армении при различных сценариях для российской экономики. 
Поскольку возможные положительные эффекты (такие, как приток людей и дополнительные 
экспортные возможности) пока трудно измерить, авторы количественно оценивают негативные 
эффекты, которые указывают на риски экономического спада в течение этого года.

 

Ключевые слова:  экономические санкции, курс рубля, экономический рост, регрессионная
  модель, сценарий развития
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EFFECTS OF EXCHANGE RATE INSTABILITY AND ECONOMIC CRISIS IN RUSSIA  
ON THE ARMENIAN ECONOMY

The military conflict over Ukraine and the sanctions against Russia are pushing the Russian econo-
my into a crisis. Its transmission to Armenia can already be witnessed with exchange rate instability and 
can be materialized fully during the year. In this paper, the authors are applying econometric methods 
and are modeling the possible developments of more sensitive indicators and exchange rate of Armenia 
given different scenarios for the Russian economy. As the possible positive effects (like inflow of people 
and additional export opportunities) are hard to measure yet, the authors quantify negative effects, 
which point to the risks for economic downturn during this year. 

Keywords:  economic sanctions, the exchange rate of the ruble, economic growth, 
  regression model, development scenario 
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