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ՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐՈՒՄ

Հիմնաբառեր.  միգրացիոն ճգնաժամ, ռուս-
  ուկրաինական պատերազմ, 
  փախստականներ, դրամական 
  փոխանցումներ, սահմանահա-
  տումներ

Մարդկության պատմության ողջ ընթացքն ապա-
ցուցում է, որ պատերազմները կործանարար են բո-
լոր կողմերի համար։ Պատերազմն իր ճանապար հին 
ավերում է ամեն ինչ՝ մարդկային կյանքեր, տնտե-
սա կան համակարգեր ու ենթակառուցվածքներ, սո-  
 ցիա լական կապիտալ։ Իրականում գնահատել, թե 
ինչ պիսին է պատերազմի տնտեսական «գինը», բա-
վա կան բարդ է, քանի որ անհրաժեշտ է հասկանալ, 
թե որքան կկազմեին երկրի եկամուտները պատե-
րազմ չլինելու պարագայում։ Պատերազմի տնտե-
սա կան հետևանքների կարևորագույն առանցք են 
դրանից բխող միգրացիոն ճգնաժամը հակամարտող 
երկրներում և դրա տարածման շրջանակն ամբողջ 
աշխարհում։ Այս առումով, 2022 թվականի փետրվա-
րի 24-ին սկսված ռուս-ուկրաինական պատերազմը 
կերպարանափոխում է միգրացիոն գործընթացներն 
ու իրավիճակն ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես 
էլ Հայաստանում։ 

 

Միգրացիոն հիմնախնդիրը տեսաբանների 
և հետազոտողների ուշադրության կենտ-

րոնում հայտնվել է հատկապես Երկրորդ համաշխար-
հային պատերազմից հետո1՝ պայմանավորված դրա հե - 
 տևանքներով և հաղթահարման ուղիներ փնտրելով։ 
Երկրի ու ամբողջ աշխարհի միգրացիոն համայնա-
պատ   կերի փոփոխության ակնհայտ դրսևորում է 2022 
թվականի փետրվարի 24-ին սկսված ռուս-ուկրաի նա կան 

Տաթևիկ 
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՀՊՏՀ դասախոս

Գերազանցությամբ ավարտել 
է ՀՊՏՀ բակալավրիատը և մա-
գիստրատուրան՝ «Միջազգային 
տնտեսական հարաբերություն-
ներ» մասնագիտությամբ։ Այնու  - 
հետև կրթությունը շարունակել է 
ՀՊՏՀ «Միջազ գային տնտե սա- 
կան հարաբերություն ներ» ամ - 
բիոնի ասպիրան տու րայում։ Եր - 
կու տարի աշխատել է Պեկինի 
բիզ  նեսի և տեխնոլոգիայի հա ալ-
սա րանում՝ որպես այցելու գիտ-  
նա կան։ Որպես փորձագետ և հե - 
տազոտող՝ աշխատել է մի շարք 
միջազգային կազմակերպու-
թյուն ներում (EU4Culture, USAID, 
UNICEF, ILO, IMO և այլն)։ Այժմ 
աշխատում է նաև ՀՊՏՀ կա-
րիերայի կենտրոնում։ Հեղինակ 
և համահեղինակ է մի շարք 
գիտական հոդվածների։
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պատերազմը։ ՄԱԿ-ի Փախստականների 
հարցե րով գերագույն հանձնակատարի 
տվյալներով՝ 41 մլն մշտական բնակչություն 
ունեցող Ուկրաի նայում արդեն 10 մլն 
մարդ վտարվել է իր տնից2։ Ընդ որում, 
տե ղահանվածների մեկ երրորդը լքել է 
Ուկրաինան, ինչն առաջացրել է Երկրորդ 
համաշխարհային պատերազմից հետո 
փախստականների՝ ամենարագ կերպով 
տարածվող և մեծ ընդգրկում ունեցող միգ-
րացիոն ճգնաժամը։ Հաշվի առնելով այն, 
որ այս պահին Ուկրաինայում 18-60 տա-
րեկան տղամարդկանց արգելվում է լքել 
երկիրը, փախստականները հիմնականում 
երեխաներ ու կանայք են։ 

Համաձայն ՄԱԿ-ի տվյալների3՝ արդեն 
մոտ 3.4 մլն ուկրաինացի փախստական 
ապաստան է փնտրել արտասահմանում, 
որից 3 մլն-ը հատել է Լեհաստանի հետ 
սահմանը։ Լեհաստանի կառավարությու-
նը լեհ-ուկրաինական 500-կիլոմետրանոց 
ընդ հանուր սահմանի երկայնքով ընդունե- 
 լու թյան կետեր է ստեղծել, որտեղ կենտրո -
նացվում են փախստականներին տրա-  
 մադրվող օգնությունները։ Չնայած Լեհաս -
տանի և Ուկրաինայի միջև պատ մա կա-
նորեն լարված հարաբերություն ների4 առ - 
կա յությանը՝ երկու ազգերը նաև մշակու -
թային և լեզվական ընդհանրություն ներ 
ունեն, ինչը հանգեցրել է նրան, որ ան-
գամ մինչև պատերազմը՝ Լեհաս տա  նում 
աշխատող ուկրաինացի միգրանտ նե րի 
թիվը 1 մլն մարդ էր։ Ընդ որում, մին   չև 
2015 թվականը ուկրաինա ցիների համար 
նախընտրելի միգրացիոն ուղղությունը 
Ռուսաստանն էր, իսկ դրանից հե տո միգ-  
րացիայի գործընթացներն ու ուղ  ղություն-
ները նկատելիորեն փոփոխ վել են։ Այս-
պես՝ եթե դրամական փոխան ցումն  ե րը 
Ռուսաստանից դեպի Ուկրաինա 2015 թվա-  
կանին ընդհանուրի 27%-ն էին, ապա 2021 

թվականին՝ 5%-ը5։ Հիմա Ուկ րաինա յից 
միգրանտների հիմնական նախընտ  րելի 
ուղղություններն են Լեհաս տա նը, Ռու մի - 
նիան, Հունգարիան, Մոլ դո    վան, Սլո վա- 
 կիան և եվրոպական այլ երկրներ: 2022 
թվականի մարտի 21-ի դրու  թյամբ Գեր-
մանիա է ժամանել ավելի քան 225 հա զար 
ուկրաինացի փախստա  կան։ Ընդ հա նուր 
առմամբ, հատկա նշա  կան է, որ, ի տար-
բերություն 2015 թվակա նի եվրո  պական 
միգրացիոն ճգնաժամի, որը պայ մա նա-
վորված էր Միջին Արևել  քում, Ասիայում 
և Աֆրիկայում պատերազմական գործո -
ղու թյուններով, ուկրաինացի փախստա-
կան ներն ավելի հյուրընկալորեն են ըն-  
դուն վում հարևան եվրոպական երկրնե-
րում։ Եվրամիության անդամները միա-
ձայն քվեարկությամբ որոշում են ընդու-
նել ուկրաինացի փախստականներին6 3 
տարի ժամկետով լիարժեք մուտքի իրա-
վունք տալ դեպի Միություն7: Եվրոպա-
կան երկակի չափորոշիչները ևս մեկ ան-  
գամ վկայում են, որ իսլամական ծայրա-
հե ղականության նկատմամբ եվրոպա ցի - 
  ների մտավախությունը մեծ է։ Այս ամենն 
առիթ է դարձել միջազգա յին կազ մա կեր-
պությունների (այդ թվում՝ Միգ րացիայի 
միջազգային կազմակերպության) կողմից 
խտրականության, բռնության և այլա տյա-
ցության դեմ պայքարի կոչեր ու հոր դոր- 
ներ հնչեցնելու8։ Ընդհանուր առմամբ, 
հստակ է այն, որ ուկրաինացի փախստա-
կաններն այս հումանիտար ճգնաժամը 
հաղթահարելու համար ունեն միջազգային 
հանրության լիարժեք աջակցությունը։ Այս 
ամենից բացի, աշ խարհում դեռ շա րու-
նակվում է  COVID-19 համավարակի տա-
րածումը, իսկ պաշտոնական տվյալնե րով՝ 
ուկրաինացիների ընդամենը 35.7%-ն է 
պատվաստված9, ինչն առողջապահական 
ծառայություններին՝ միգրանտների ու 

2 https://www.unhcr.org/data.html 
3 Նույն տեղում։ 
4 Լեհաստանը դարեր շարունակ իշխում էր Ուկրաինայի զգալի թվով տարածքների վրա՝ ճնշելով ուկրաինացիների 

ինքնադրևսորումն այդտեղ:
5 Russia-Ukraine Conflict: Implications for Remittance flows to Ukraine and Central Asia, Dilip Ratha, Eung Ju Kim,  March 2022, 

https://www.knomad.org/publication/russia-ukraine-conflict-implications-remittance-flows-ukraine-and-central-asia 
6 Համաձայն ՄԱԿ-ի փախստականների գրասենյակի սահմանման՝ փախստականները մարդիկ են, որոնք փախել են 

պատերազմից, բռնությունից, հակամարտությունից կամ հալածանքներից և հատել միջազգային սահմանը՝ այլ երկրում 
ապաստան գտնելու համար:

7 https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/common-european-asylum-system/temporary-protection_en 
8 https://www.iom.int/news/discrimination-and-racism-against-third-country-nationals-fleeing-ukraine-must-end-iom-director-general 
9 https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/countries-and-territories/ukraine/
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փախս տականների հասանելիության ան-
հրաժեշտություն է առաջացնում։ 

Պատերազմը լուրջ հարված է հասցրել 
նաև դրամական փոխանցումներին ու 
դրանց ընդհանուր ծավալներին։ Դրամա  -
կան փոխանցումները ճգնաժամային իրա- 
վիճակներում ֆինանսական աջակ ցու-
թյան առաջնային ձև են։ Ինչպես Ուկրա  -
ինայում, այնպես էլ Ռուսաստանում այս 
պահին ֆիզիկական անձանց դրա մական 
փոխանցումների կազմա կերպման գործ-
ընթացի լուրջ խնդիրներ կան։ Հատ կա-
պես SWIFT փոխանց ման հա մա կարգից 
Ռուսաստանի անջատումը վատ է անդ-
րադառնալու դեպի Կենտրոնական Ասիա 
դրամական փոխանցումների ծա վալի 
վրա։ Մյուս կողմից, դրամական փո   խան-
ցումներ կատարող որոշ ընկե րու թյուն- 
ներ հայտարարել են Ուկրա ի նա գու մար 
ուղար կելու համար միջնոր դա վճար ներից 
հրաժարվելու մասին։  

Ուկրաինայի ազգային բանկի տվյալ-
ների համաձայն՝ 2021 թվականին դեպի 
Ուկրաինա դրամական փոխանցումները 
գերազանցել է 19 միլիարդ ԱՄՆ դոլարը10։  
2020 թվականին՝ COVID-19-ով պայ մա- 
 նավորված 3.6% անկումից հետո, դրամա- 
 կան փոխանցումների հոսքերը 2021 թվա-
կանին աճել են սպաս վածից ավելի բարձր 

տեմպերով՝ 28.3%: Դրամական փոխան-
ցումներն Ուկրաի նայի ՀՆԱ մոտ 12%-ն են, 
ինչը գրեթե երեք անգամ գերազանցում 
է օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների 
մաս նա բաժինը։ Ըստ Համաշխարհային 
բան կի կանխատեսումների11՝ դրամական 
փո խանցումները դեպի Ուկրաինա 2022 
թվականին կարող են ավելանալ առնվազն 
8%-ով։ Սա պայմանավորված է նրանով, 
որ պատերազմի ժամանակ հայրենիքում 
գտնվող ընտանիքներին աջակցելու հա-
մար ուկրաինացի միգրանտներն ավելի 
շատ դրամական փոխանցումներ կկա-
տա րեն։ 

2015–2021 թվականներին Լեհաստա-
նից Ուկրաինա դրամական փոխան ցում-
ների տեսակարար կշիռը 19%-ից հասել 
է 39%-ի։ Մյուս կողմից, Ռուսաստանից 
իրականացվող դրամական փոխանցում-
նե րից մեծ կախվածություն ունեն Կենտրո-
նական Ասիայի երկրները։ Օրինակ՝ 2021 
թվականին Ղրղզստանում ստացված դրա- 
 մական փոխանցումների 83%-ը Ռուսաս-
տանից էր։ Ռուսաստանից դեպի Ադրբե-
ջան, Տաջիկստան և Ուզբեկստան դրա-
մական փոխանցումների միջինում ավելի 
քան 50%-ը ռուսական ծագման է։ Ընդ 
որում, Ռուսաստանից ստացվող դրամա-
կան փոխանցումներն այդ երկրների հա-

Դեղագործական արտադրանքի ծավալն ընթացիկ գներով, 2010-2020 թթ.,  
մլն դրամ12

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

10 https://bank.gov.ua/en/ 
11 https://blogs.worldbank.org/peoplemove/russia-ukraine-conflict-implications-remittance-flows-ukraine-and-central-asia 
12 Աղբյուրը՝ Համաշխարհային բանկի վիճակագրական տվյալները և կանխատեսումները՝ https://blogs.worldbank.org/

peoplemove/russia-ukraine-conflict-implications-remittance-flows-ukraine-and-central-asia



մար մեծ կարևորություն ունեն։
Այսպես, օրինակ, 2020 թվականի դրա-

մական փոխանցումները Ղրղզստանի և 
Տաջիկստանի ՀՆԱ-ների համա պա տաս- 
 խա նաբար՝ 31 և 27 տոկոսն են։ Ել նե լով 
ռուս-ուկրաինական պատերազ մից՝ կա-
րող ենք հստակ կերպով արձա նա գրել, 
որ դրամական փոխանցումները Ռու սաս-
տա նից բավական նվազելու են, ինչն իր 
շղթայական ազդեցությունն է թողնելու 
միգ րացիայի ծագման երկրների, այդ 
թվում՝ Հայաստանի վրա։ Պատերազմի 
հե տևանքով Ռուսաստանի տնտեսության 
թուլացումը հանգեցրել է միգրանտների 
զբաղվածության ու եկամուտների ապա-  
հովման հիմնախնդիրների առաջացմա-
նը՝ ուղղակիորեն ազդելով միգրանտի՝ 
դրա մական փոխանցում կատարելու կա-
րողության վրա։ Մյուս կողմից, ռուսական 
ռուբլու արժեզրկումը հանգեցնում է դրա-
մական փոխանցումների իրական արժեքի 
կրճատմանը։

Հայաստանի տնտեսությունը չափա-
զանց զգայուն է ռուսական տնտեսական 
ցնցումների նկատմամբ, ինչն ապացուցվել 
է դեռևս 2014 թվականին, երբ ռուս-ուկ-
րաինական պատերազմն ու դրան հաջոր-
դող իրադարձություններն իրենց ուղղակի 
ազդեցությունն ունեցան ՀՀ միգրացիոն 

ՀՀ սահմանահատումների ընդհանուր հաշվեկշիռը, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի 
հետ սահմանահատումների հաշվեկշիռը, 2012-2021 թթ.

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

գործընթացների վրա։ 2014 թվականին 
Հա յաստանում ապաստան հայցող ան-
ձանց 50%-ը կամ 114 մարդ Ուկրաինայի 
քա ղա քացիություն է ունեցել13։ Բացի այդ, 
ըստ ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարության 
միգրացիոն ծառայության տվյալների, 2012 
թվականին Հայաստանում Ուկրաինայի 
քաղաքացիություն ունեցող անձանց սահ-
մանահատումների հաշվեմնացորդը կազ-
մել է -109 մարդ14, 2014 թվականին՝ 688 
մարդ15 (գծապատկեր 1)։

Գծապատկեր 1-ում առկա տվյալների 
վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ 
2012-2021 թվականների ընթացքում մի այն 
2020 թվականին է, որ Հայաս տան մուտք 
գործողների թիվը գերազան ցել է մեկնող- 
ների թիվը։ Մյուս կողմից, եթե դի տար-
կենք նույն ժամանակահատվածում Հա-
յաս տանից դեպի Ռուսաստան սահ մա նա-   
հատումների շարժընթացը, ապա կտես-
նենք, որ միայն 2014-2015 և 2020 թվա-
կան  ներին են ՀՀ համապատասխան հաշ-
վեկշռում ելքերը գերազանցել մուտքերը՝ 
արձանագրելով բացասական ցուցանիշ։ 
Իսկ Ուկրաինայից դեպի Հայաստան սահ- 
 մանահատումների շարժընթացի վերլու-
ծությունը ցույց է տալիս, որ 2012-2021 
թվականների ընթացքում սահմա նա հա-

13 hՀայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2014, էջ 110 https://www.armstat.am/file/article/demog_2015_7.pdf 
14 http://migration.am/content/pdf/Boundaries_2012.pdf 
15 http://migration.am/content/pdf/Boundaries_2014.pdf
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տումների թիվը եղել է 1455։ 
2018 թվականից սկսած՝ ՀՀ սահմա նա- 

 հատումների հաշվեկշռի վերլուծու թյու  նից 
պարզ է դառնում, որ դրա մնա ցոր  դը 
դրական է: Ընդ որում, ըստ քա ղաքա ցիու-
թյան երկրի սահմանահատման շարժ- 
 ընթացի, 2018 թվականին, նախորդ տար-
վա համեմատ, Ռուսաստանի քաղա քա   ցի - 
ների՝ ըստ մուտքի սահմանա հատ  ման քա-  
նակն ավելացել է 17%-ով (684014 մարդ), 
ըստ ելքի՝ 16.2%-ով, իսկ հաշվե կշի ռը՝ ավե- 
լի քան երկու անգամ։ Միա ժա մա նակ, Հա- 
  յաստանի քաղաքա ցիների սահմա նա հատ-  
ման շարժընթացի վերլուծության ար դյուն-
քում պարզվում է, որ 2017 թվակա նին 
այդ թիվը -36201, իսկ 2018 թվականին՝ 
-4585 մարդ է։ Այս ամենը կարելի է բա-
ցատրել 2018 թվականի ապրիլին տեղի 
ունեցած իշխանափոխության իրադար-
ձու  թյուններով, որոնց արդյունքում մարդ-
կանց շրջանում ձևավորվել էին դրական 
սպասումներ։

2022 թվականի ռուս-ուկրաինական պա-
տերազմը պատճառ է դարձել, որ տասնյակ 
հազարավոր մարդիկ Ռուսաստանից, Ուկ-  
րաինայից, Բելառուսից՝ փախստականի, 
ներգաղթյալի կամ զբոսաշրջիկի կար- 
գա վիճակով, ժամանեն Հայաստան։ Հա- 
յաս տանում Ուկրաինայի դեսպանատան 
տվյալներով՝ վերջին երեք շաբաթվա ըն-
թացքում ՀՀ սահմանը հատել է Ուկ րա-

Ռուսաստանի և Ուկրաինայի՝ ըստ ելքի ու մուտքի սահմանահատումների 
մասնաբաժինը ՀՀ ընդհանուր սահմանահատումներում (%), 2012-2021 թթ.

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

ինայի մոտ 4000 քաղաքացի, հիմնա կա-
նում՝ ազգությամբ հայ16:

Գծապատկեր 2-ում ներկայացվել է 
2012-2021 թվականների ընթացքում Ռու  - 
սաստանի և Ուկրաինայի՝ ըստ ելքի ու մուտ-
քի սահմանահատումների մասնա բաժի-
նը ՀՀ համապատասխան ցուցանի շում։ 
Փաս տորեն, այդ ժամանակա հատվածում 
Ռուսաստանից դեպի Հայաստան ըստ 
մուտքի սահմանահատումների միջինը 
կազ մել է ընդհանուր մուտքերի 18.96%-ը, 
իսկ Ուկրաինայից դեպի Հայաստան՝ 
1.02%-ը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ըստ ելքի 
սահմանահատումների վերլուծությանը, 
ապա այդ ցուցանիշը Ռուսաստանից դե պի 
Հայաստան սահմանահատումների դեպ-
քում միջինը կազմել է ընդհանուր մուտ-
քերի 18.75%-ը, իսկ Ուկրաինայից մուտ  
քերը՝ միջինը 1.%։

Ինչպես տեսնում ենք, ՀՀ միգրանտ-
ների հետաքրքրությունը Ռուսաստանի 
նկատմամբ միշտ էլ մեծ է եղել։ Սա կայն, 
հաշվի առնելով այն փաստը, որ հա յաս-
տանցի միգրանտները հիմնականում ներ-  
գրավված են շինարարության ոլոր տում, 
ընթացիկ պատերազմով պայմանա վոր - 
ված, վստահորեն կարելի է կան խա տե -
սել, որ 2022 թվականին կտրուկ կրճատ -
վելու է ոչ միայն Հայաստանից Ռու  սաս- 
տան մեկնողների թիվը, այլև Ռու սաս տա- 
 նից Հայաստան դրամական փոխանցում-

16  https://armenpress.am/arm/amp/1078164
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ների ծավալները։ Մյուս կող մից, անզեն 
աչքով նկատելի է պատե րազմի սկզբից 
Ռուսաստանի և Ուկրաի նայի քաղաքա ցի- 
ների ներհոսքը Հայաս տան, որոնց գե-
րա կշիռ մասը բարձր որա կա վորում ունե  - 
ցող մասնագետ է՝ հիմնականում տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ 
Հայաստանի աշխատանքի շուկայում և, 
հատկապես, տեղեկատվական տեխ նո-
լոգիաների ոլորտում աշխատուժի առա-
ջարկի և պահանջարկի անհավասա րա- 
 կշռության մասին պարբերաբար բարձ- 
րաձայնվել է տարբեր հարթակ նե րից։ 
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի հե-
տևան քով Հայաստանում դեռևս ժամա-
նակավորապես բնակություն հաստատած 
բարձր որակավորում ունեցող մաս նա-
գետները կարող են այդ բացը լրաց նել, 
եթե նրանց համար ստեղծվի անհրա-
ժեշտ միջավայր մշտական բնակու թյան 
և աշխատելու համար։ Հատկա նշական 
է, որ անկախության գրեթե ողջ ժա մա-
նա կահատվածում Հայաստանը ռուսա-
կան շուկայի համար եղել է միգրանտներ 
«ներարկող երակ»։ Հայաստանից մեկ-

նողների հիմնական շարժառիթը արժա-
նավայել աշխատանքի և ավելի լավ կյան-  
քի փնտրտուքն է: 2020 թվականին 
COVID-19 համավարակի տարածումն ու 
Ադրբե ջանի կողմից սանձազերծված պա - 
տե րազմը նոր մարտահրավերներ են ա- 
 ռաջադրել ՀՀ-ին՝ ինչպես սոցիալ-տնտե-
սական, այնպես էլ ժողովրդագրական 
առումներով։ Սակայն, ռուս-ուկրաի նա-
կան իրադարձությունների հետևանքով 
եղել է այնպես, որ Հայաստանը հնա րա - 
 վորություն է ստացել դառնալու միգ րանտ- 
ներ ընդունող երկիր։ Այդուհան դերձ, 
զար գացման նման սցենարի իրա գործ-
ման համար բավական լուրջ ջանք է պա- 
հանջվում՝ պետական հստակ քաղա քա-
կանության իրականացմամբ և արդյու - 
նավետ կառուցակարգերի ներդրմամբ։ 
Իսկ թե համապատասխան գերատես-
չությունը որքանով ճկուն ու թիրախային 
կգտնվի ու կկարողանա օգտվել տնտե-
սագիտության մեջ հայտնի՝ «ջարդված 
պատուհանի» սկզբունքից, Հայաստանը 
դարձնելով միգրացիայի նպատակակետ 
երկիր, ցույց կտա միայն ժամանակը։
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Преподаватель кафедры международных 
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МИГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ МИРА И АРМЕНИИ В КОНТЕКСТЕ  
РОССИЙСКО-УКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА

Общий взгляд на историю человечества доказывает, что войны разрушительны для всех сто-
рон. Война уничтожает все на своем пути: человеческие жизни, экономические системы и инфра-
структуру, социальный капитал. На самом деле оценить экономическую «цену» войны достаточно 
сложно, так как необходимо понимать, каковы были бы доходы страны при отсутствии войны. 
Клю чевым столпом экономических последствий войны является возникший миграционный кри-
зис в конфликтующих странах, масштабы его распространения по всему миру. В связи с этим 
начавшаяся 24 февраля 2022 года российско-украинская война трансформирует миграционные 
процессы и ситуацию как во всем мире, так и в Армении.  

Ключевые слова:  миграционный кризис, российско-украинская война, беженцы, денежные
  переводы, пересечение границы
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MIGRATION FLOWS OF THE WORLD AND ARMENIA IN THE CONTEXT OF THE RUS-

SIAN-UKRAINIAN CONFLICT

The overall look at human history proves that wars are destructive for all parties. War destroys 
everything on its path: human lives, economic systems and infrastructure, social capital. In fact, es-
timating the economic “price” of war is quite difficult, as it is necessary to understand how much the 
country's income would be in the absence of war. A key pillar of the economic consequences of the 
war is the resulting migration crisis in the conflicting countries, the extent of its spread throughout the 
world. In this regard, the Russian-Ukrainian war, which began on February 24, 2022, is transforming 
migration processes and the situation both around the world and in Armenia.

Key words:  fmigration crisis, Russian-Ukrainian war, refugees, remittances, border crossings


