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ՀայՀայՀայՀայ----լեհականլեհականլեհականլեհական    առևտրատնտեսականառևտրատնտեսականառևտրատնտեսականառևտրատնտեսական    համագործակցությունըհամագործակցությունըհամագործակցությունըհամագործակցությունը        
1990199019901990----ական թվականներինական թվականներինական թվականներինական թվականներին        

Հենրի ՄատինյանՀենրի ՄատինյանՀենրի ՄատինյանՀենրի Մատինյան    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հայաստանի Հանրապետություն, Լեհաստանի 
Հանրապետություն, հայ-լեհական հարաբերություններ, տնտեսություն, 
առևտուր, ապրանքափոխանակություն, ներդրումներ, համագործակ-
ցություն, պայմանագրեր, համաձայնագրեր  

    

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Սույն հետազոտության նպատակն է վեր հանել Հայաստանի և 
Լեհաստանի հանրապետությունների միջև խորհրդային կարգերի տա-
պալումից հետո ձևավորված առևտրատնտեսական հարաբերություն-
ները, բացահայտել այդ համագործակցության օրինաչափությունները, 
տեղ գտած թերացումները, ներկայացնել երկկողմ առևտրատնտեսական 
փոխգործակցության զարգացման հոլովույթը։   

1992 թ. փետրվարի 26-ին Հայաստանի և Լեհաստանի հանրապետու-
թյունների միջև, նոտաների փոխանակման եղանակով, հաստատվեցին 
դիվանագիտական հարաբերություններ1։ Երկու երկրները 20-րդ դարի 
90-ական թվականները «դիմավորեցին» ֆինանսական և հանրատնտե-
սական ահագնացող խնդիրներով։ Լեհաստանի Հանրապետությունում 
դրանք հիմնականում պայմանավորված էին սոցիալիստական համա-
կարգի փլուզումով և անցումային վիճակում գտնվող երկրին բնորոշ 
գրեթե բոլոր բացասական դրսևորումներով։ Հայաստանի Հանրապետու-
թյան պարագայում, բացի վերը նշված խնդիրներից, ավելանում էին նաև 
1988 թ. ավերիչ երկրաշարժը, Արցախյան ազատամարտը, Թուրքիայի ու 
Ադրբեջանի կողմից իրականացվող տնտեսական շրջափակման 
հետևանքները։ Այդ տարիներին Լեհաստանում առկա ֆինանսական և 
տնտեսական ծանր կացության վերաբերյալ պարբերաբար տեղեկանում 
ենք երկկողմ պաշտոնական հանդիպումների արձանագրություններից2։ 

                                                                 
1 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222. փաստաթղթեր /հաշվետ-
վություններ, տեղեկանքներ, հայտագրեր և այլն/ հայ-լեհական փոխհարաբերու-
թյունների և համագործակցության վերաբերյալ. սկսված է 12.06.92 թ., ավարտված 
է 23.12.96 թ., էջ 66։ 

2 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 
վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 63։ 
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Դրանք վկայում են, որ երկու երկրների կառավարությունների դիվանա-
գիտական գործունեության հիմնական ուղղություններից մեկը հան-
դիսացել է տնտեսական կյանքի ակտիվության ապահովումը։  

 
ՀայՀայՀայՀայ----լեհական առևտրատնտեսական համլեհական առևտրատնտեսական համլեհական առևտրատնտեսական համլեհական առևտրատնտեսական համագործակցությունըագործակցությունըագործակցությունըագործակցությունը    

1992199219921992----1996 1996 1996 1996 թթ.թթ.թթ.թթ.    
Երկու երկրների միջև միջպետական տնտեսական համագործակ-

ցության առաջին քայլը տեղի ունեցավ Վարշավայում։ 1992 թ. փետրվարի 
24-ին գտնվող ՀՀ կառավարության պատվիրակության ղեկավար ՀՀ կառ-
ավարության նախագահի առաջին տեղակալ, էկոնոմիկայի նախարար 
Հրանտ Բագրատյանը իր լեհ գործընկերոջ հետ ստորագրեց «տնտե-
սական համագործակցության և առևտրի վերաբերյալ» համաձայնագիր3։ 
ՀՀ Գերագույն խորհուրդը այն վավերացրել է 1993 թ. ապրիլի 28-ին4։ Ըստ 
վերոնշյալ համաձայնագրի առաջին հոդվածի, կողմերը պարտավորվում 
էին աջակցել երկու երկրների միջև փոխադարձ տնտեսական և 
առևտրական հարաբերությունների զարգացմանը, երկու երկրների 
օրենսդրությանը համաձայն5։ Նույն համաձայնագիրի երկրորդ հոդվածը 
բարենպաստ պայմաններ է սահմանում երկու երկրների ծագում ունեցող 
ապրանքների արտահանման ու ներկրման համար, ի տարբերություն այլ 
երկրների6։ Երրորդ հոդվածը երկկողմանի համագործակցություն է 
սահմանում տնտեսության բոլոր բնագավառներում, մասնավորապես՝ 
շինարարության, շինանյութերի արտադրության, քիմիական արդյունա-
բերության, մետաղագործական արդյունաբերության, գյուղատնտեսու-
թյան, գյուղմթերքների մշակման և պահպանման, առևտրի, ֆինանսական 
ոլորտի, բանկային գործի, տուրիզմի, առողջապահության7։ Համաձայ-
նագրի չորրորդ հոդվածի համաձայն, համագործակցությունը նախատես-
վում է իրականացնել հետևյալ ուղղություններով. 

▪ առևտրական և տեխնիկական ներկայացուցիչների փոխանակում, 

                                                                 
3 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 1։ 
4 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 65։ 
5 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 45։ 
6 Նույն տեղում։ 
7 Նույն տեղում։ 
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▪ համատեղ ձեռնարկությունների և խառը ընկերությունների ստեղ-
ծում 

▪ կոնսուլտացիոն ծառայություններ, 
▪ համատեղ հետազոտական աշխատանքների իրականացում, 
▪ առևտրա-արդյունաբերական ցուցահանդեսների և տոնավաճառ-
ների կազմակերպում, 

▪ փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող համագործակցու-
թյան այլ ձևեր8։ 

Համաձայնագրի ութերորդ հոդվածը նախատեսում է հայ-լեհական 
համատեղ հանձնաժողովի ստեղծում, որ պետք է հսկողություն սահ-
մաներ համաձայնագրի կետերի իրականացման նկատմամբ։ Այն, փոխա-
տեղելի հերթականության կարգով պետք է հրավիրվեր երկու երկրնե-
րում, ըստ անհրաժեշտության, բայց ոչ պակաս, քան տարին մեկ9։ 

Երկկողմ տնտեսական համագործակցության հաջորդ քայլը կարելի 
է համարել 1993 թ. դեկտեմբերի 21-23-ը ՀՀ ֆինանսների նախարարու-
թյան տնտեսական մեխանիզմի և դրմաշրջանառության վարչության 
պետ Ա. Սալնազարյանի և վալյուտային վարչության պետի տեղակալ Ա. 
Մնացականյանի գործուղումը Վարշավա10։ Այցի համատեքստում պատ-
վիրակությունը հանդիպումներ է ունեցել Լեհաստանի մետաղադրամ-
ների պալատի ղեկավարության և անգլիական «Չեփման ֆրիբորն» 
ավիաընկերության ներկայացուցիչների հետ, բանակցություններ վարել 
ՀՀ մետաղադրամների պատրաստման և տեղափոխման հետ կապված 
հարցերի շուրջ11։ Մասնավորապես՝ քննարկվել են Հայաստանի Հանրա-
պետության մետաղադրամների պատրաստման համար լեհական կողմի 
հետ ընդհանուր 750 հազար ԱՄՆ դոլար արժողությամբ ակրեդիտիվ 
հաշվի բացման ժամկետը 1993 թ. նոյեմբերի 15-ից երկարացնել մինչև 
1994 թ. հունվարի 5-ը՝ առանց տուգանքի սահմանման12։  
  

                                                                 
8 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 46։ 
9 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 47։ 
10 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 78։ 
11 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 79։ 
12 Նույն տեղում։ 
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Հայ-լեհական տնտեսական համագործակցության հարցերը հերթա-
կան անգամ քննարկման հարթակ բերվեցին Ռուսաստանի Դաշնությու-
նում Լեհաստանի Հանրապետության դեսպանության պատվիրակության 
կողմից 1996 թ. հունիսի 25-ից 29-ը Երևան կատարած աշխատանքային 
այցի շրջանակներում։ Պատվիրակության կազմում էին Ռուսաստանի 
Դաշնությունում Լեհաստանի Հանրապետության դեսպանության 
խորհրդական, լիազոր նախարար Տոմաշ Տուրովսկին և նույն դեսպանու-
թյան առաջին քարտուղար Մեչիսլավ Չուդեցը13։ Հայաստանի Հանրապե-
տության արտաքին գործերի նախարարությունում կայացած հան-
դիպման ընթացքում լեհ պաշտոնյաները, մասնավորապես, անդրադար-
ձել են տվյալ ժամանակահատվածում լեհական տնտեսությունում մի 
շարք աշխարհահռչակ ընկերությունների իրականացրած ներդրում-
ներին, նշել, որ Լեհաստանում գյուղատնտեսական մթերքներ արտադրող 
և շինարարական մի շարք ընկերություններ ցանկանում են համագոր-
ծակցել Հայաստանի հետ։ Այդ նպատակով էլ պլանավորում են Մոսկվա-
յում Լեհաստանի առևտրական ներկայացուցչության պատվիրակության 
կազմով այց կատարել Հայաստան և կնքել համաձայնագրեր, ինչպիսի 
փորձ ունեցել են Վրաստանի հետ դեռևս նույն թվականի մայիսից14։ 

1996 թ. օգոստոսի 15-ի № 755 գրությունով Հայաստանի Հանրապե-
տության առևտրի, սպասարկումների և զբոսաշրջիկության նախարարու-
թյունը Լեհաստանի Հանրապետության արտաքին տնտեսական համա-
գործակցության նախարարությանը ուղղված գրությամբ լիազորում է 
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Ժորիկ Խաչատրյանին 
ուսումնասիրել Լեհաստանի Հանրապետության «առևտրի իրավիճակը, 
բացահայտել ապրանքների արտահանման և ներմուծման առաջնային 
ուղղությունները, ծանոթանալ Լեհաստանի մաքսային, հարկային 
արտաքին առևտրի օրենսդրությանը15»։ Հայկական կողմը լեհական կող-
մից խնդրում է աջակցություն ցույց տալ Ժորիկ Խաչատրյանին կոմեր-
ցիոն կապերի հաստատման, ինչպես նաև երկկողմանի փոխառաքում-
ների կազմակերպման հարցերում։ Համանման խնդրանքով, հաշվի 
առնելով նաև Երևան քաղաքի տնտեսական շահերը, 1996 թ. սեպտեմ-

                                                                 
13 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 113։ 
14 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 115։ 
15 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 121։ 
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բերի 10-ի № 581 գրությամբ Լեհաստանի Հանրապետության արտաքին 
տնտեսական կապերի նախարարությանն է դիմում նաև Երևանի 
քաղաքապետարանը16։ Լեհաստանի Հանրապետության արտաքին 
տնտեսական համագործակցության նախարարության 1996 թ. հոկտեմ-
բերի 23-ի ճշտող գրությանն ի պատասխան (պարզաբանում առ այն՝ 
արդյո՞ք ՀՀ առևտրի, սպասարկումների և զբոսաշրջիկության նախարա-
րությունը մտադիր է առևտրային ներկայացուցչություն բացել Լեհաստա-
նում և Ժորիկ Խաչատրյանին նշանակել նախարարության լիազոր ներ-
կայացուցիչ17) հայկական կողմը պատասխանում է, որ տվյալ ժամանա-
կահատվածում Լեհաստանում ՀՀ առևտրային ներկայացուցչության հիմ-
նում պլանավորված չէ18։  

1996 թ. սեպտեմբերի 2-ից 4-ը պաշտոնական այցով Լեհաստանում է 
գտնվել ՀՀ գյուղատնտեսության և պարենի նախարարի տեղակալ 
Ի. Մարտիրոսյանի գլխավորած պատվիրակությունը, որ մասնակցել է 
Վարշավայում մեկնարկած ՄԱԿ-ի Գյուղատնտեսության և պարենի 
համաշխարհային կազմակերպության (FAO) տարածաշրջանային հեր-
թական կոնֆերանսին19։ Այցի ընթացքում ՀՀ պատվիրակությունը հանդի-
պում է ունեցել ԼՀ գյուղատնտեսության նախարարի հետ, այցելել հացա-
հատիկային գործակալություն, քննարկել երկկողմանի համագործակ-
ցության հարցեր20։ Փոխնախարար Ի. Մարտիրոսյանը, ՀՀ ԱԳՆ-ին 
ուղղված զեկուցագրում առաջարկում է առավել մանրամասն ուսումնա-
սիրել լեհական փորձը ռազմավարական նշանակություն ունեցող սնդա-
մթերքների՝ մսի, չոր կաթի, շաքարավազի երկարատև պահպանման 
հարցում21։ 

 
        

                                                                 
16 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 128։ 
17 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 145-146։ 
18 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 151։ 
19 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 130։ 
20 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 131։ 
21 Նույն տեղում։ 
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ՀայՀայՀայՀայ----լեհական առևտրատնտեսական փոխգործակցությունըլեհական առևտրատնտեսական փոխգործակցությունըլեհական առևտրատնտեսական փոխգործակցությունըլեհական առևտրատնտեսական փոխգործակցությունը    
1990199019901990----ական թթ.` ըստ համեմատական վերլուծությանական թթ.` ըստ համեմատական վերլուծությանական թթ.` ըստ համեմատական վերլուծությանական թթ.` ըստ համեմատական վերլուծության    

Լեհաստանը Արևելյան Եվրոպայի այն երկրների շարքին էր դաս-
վում, որոնք բավականին արագ և արդյունավետ տեմպերով հաղթահա-
րում էին տնտեսական դժվարությունները՝ 1990-ական թվականների 
երկրորդ կեսին արդեն ապահովելով տնտեսական կայուն աճ։ Ակներև է, 
որ տնտեսական դժվարությունների հաղթահարման գործում լուրջ դերա-
կատարություն էր ունենում Լեհաստանի Հանրապետության ինտեգրա-
ցումը Եվրոպական կառույցներին և սերտ համագործակցությունը, այդ 
թվում՝ ռազմական, Հյուսիսատլանտյան դաշինքի երկրների հետ։ Արդ-
յունքում՝ մի շարք համաշխարհային գիգանտ ընկերություններ լրջագույն 
ներդրումներով նպաստում էին Լեհաստանի տնտեսության զարգաց-
մանը։ Միայն 1996 թվականին 2 միլիարդ ամերիկյան դոլարի ներդրում-
ներ են իրականացվել «Դաևու», 1,5 միլիարդ՝ «Ջեներալ Մոթորս», 1 
միլիարդ՝ «Ֆիատ» ընկերությունների կողմից22։ Ընդ որում, Լեհաստանը 
1990-ական թվականների վերջերից դադարում է լինել սոսկ ներդրում-
ների շուկա արևմտյան զարգացած երկրների համար, այլ լայնորեն 
սկսում է իրականացնել սեփական ներդրումային քաղաքականությունը։ 
Պատահական չէ, որ ուղիղ ներդրումների ծավալով նախկին կոմու-
նիստական վարչակարգի երկրների շարքում Լեհաստանը գրավում էր 
առաջին տեղը23։ Միայն 1997 թ. Լեհաստանի կողմից օտարերկրյա ուղիղ 
ներդրումների ծավալը կազմել է 20 միլիարդ դոլար24։ 1998 թ. դրությամբ 
Լեհաստանի կողմից ԱՊՀ երկրներում կատարվել է շուրջ 200 մլն 
ամերիկյան դոլարի ուղիղ ներդրում25։ 1990-ական թվականների վեր-

                                                                 
22 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 115։ 
23 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկկողմ հարաբերությունների երկրորդ բաժին, գործ N 113. 
փաստաթղթեր (գրագրություն, տեղեկատվություն, հուշագիր, հաշվետվություն և 
այլն) հայ-լեհական հարաբերությունների վերաբերյալ, սկսված է 29.11.96 թ., 
ավարտված է 26.12.97 թ., էջ 157։ 

24 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, Եվրոպայի երկրների 
վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 214. փաստաթղթեր 
(գրագրություն, հաշվետվություն, հուշագրեր և այլն) ՀՀ և Լեհաստանի փոխհա-
րաբերությունների, համագործակցության, փոխայցելությունների և այլ հարցերի 
վերաբերյալ, սկված է 19.09.98 թ., ավարտված է 24.11.98 թ., էջ 97։ 

25 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, Եվրոպայի երկրների 
վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 214, էջ 63։ 
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ջերից այս հանգամանքը հիմնաքարային նշանակություն է հաղորդում 
հայ-լեհական հարաբերությունների կարևորմանը։ 1998 թ. սեպտեմբերի 
19-ի ՀՀ ԱԳՆ Եվրոպայի վարչության կողմից կազմված առաջարկների 
նախագծում նկատում ենք, որ Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի 
երկրների և հատկապես Լեհաստանի հետ հարաբերություններին առա-
ջարկվում է առանձնահատուկ ուշադրություն տրամադրել ներքոնշյալ 
պատճառներով. 

▪ «անցումային շրջանի հաջող հաղթահարման և տնտեսական աճի 
հարուստ փորձ, 

▪ Եվրոպական կառույցներին և Հյուսիսատլանտյան դաշինքին 
ինտեգրացվելու առաջին խմբում ընդգրկվելը, 

▪ խոշոր առևտրական և արդյունաբերական հիմքերը, որի հետ 
անցյալում անմիջականորեն առնչվել են հայ ձեռնարկություն-
ները26»։ 

Նշյալ ժամանակահատվածում երկկողմ տնտեսական համագործակ-
ցության սերտացման նպատակով հատկապես կարևորվում էր «կրկնակի 
հարկման» և «փոխադարձ ներդրումների խրախուսման» պայմանագրերի 
ստորագրման անհրաժեշտությունը, որ տնտեսական փոխգործակցու-
թյան աշխուժացման համար իրավական դաշտ կստեղծեր՝ երկու 
երկրների գործարարներին նպաստավոր պայմաններ ընձեռելով 
հետագա ակտիվ համագործակցության ճանապարհին27։ Այս հարցի 
կարևորությունը շեշտվեց նաև Հայաստանի Հանրապետության արտա-
քին գործերի նախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի կողմից 1998 թ. 
հունվարի 27-29-ը Լեհաստան կատարած պաշտոնական այցի շրջանակ-
ներում28։ Հատուկ կարևորություն ուներ Հայաստանի և Լեհաստանի միջև 
ապրանքաշրջանառության հարցը, որ հիմնավոր մտահոգությունների 
տեղիք էր տալիս հայկական կողմին։ Եթե Լեհաստանից Հայաստան 
արտահանումը տարեցտարի ավելանում էր, ապա երկար ժամանակ 

                                                                 
26 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 214, էջ 18։ 
27 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 214, էջ 26։ 
28 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 213. փաստաթղթեր 
(գրագրություն, զեկուցագրեր, տեղեկագրեր և այլն) ՀՀ և Լեհաստանի միջև փոխ-
հարաբերությունների, համագործակցության և այլ հարցերի վերաբերյալ, սկսված 
է 05.01.98 թ., ավարտված է 02.10.98 թ., էջ 16։ 
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Հայաստանից Լեհաստան արտահանումը գտնվում էր գրեթե զրոյական 
վիճակում։ Օրինակ, 1995 թվականին դեպի Լեհաստան Հայաստանից 
արտահանումը կազմել է ընդամենը ինը հազար երեք հարյուր 
ամերիկյան դոլար, իսկ 1996 թվականին՝ իսպառ բացակայել է։ Ստորև, 
աղյուսակի տեսքով ներկայացված են 1995-1996 թթ. Հայաստանի 
Հանրապետության արտաքին առևտրի շրջանառությունը Լեհաստանի 
հետ, ըստ ապրանքային կառուցվածքի29. 

ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1111    
Արտահանում Արտահանում Արտահանում Արտահանում ((((հազար ԱՄՆ դոլարհազար ԱՄՆ դոլարհազար ԱՄՆ դոլարհազար ԱՄՆ դոլար))))    

Ապրանքի անվանումըԱպրանքի անվանումըԱպրանքի անվանումըԱպրանքի անվանումը    1995 թ. 1996 թ. 
Ձեռքի, գրպանի թանկարժեք և ոչ թանկարժեք Ձեռքի, գրպանի թանկարժեք և ոչ թանկարժեք Ձեռքի, գրպանի թանկարժեք և ոչ թանկարժեք Ձեռքի, գրպանի թանկարժեք և ոչ թանկարժեք 

մետաղից ժամացույցմետաղից ժամացույցմետաղից ժամացույցմետաղից ժամացույց    
3.4 – 

Գոտի, ժապավեն և ժամացույցի ապարանջանԳոտի, ժապավեն և ժամացույցի ապարանջանԳոտի, ժապավեն և ժամացույցի ապարանջանԳոտի, ժապավեն և ժամացույցի ապարանջան    5.9 – 

ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը    9.3 – 
 

Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2 
Ներմուծում Ներմուծում Ներմուծում Ներմուծում ((((հազար ԱՄՆ դոլարհազար ԱՄՆ դոլարհազար ԱՄՆ դոլարհազար ԱՄՆ դոլար))))    

Ապրանքի անվանումըԱպրանքի անվանումըԱպրանքի անվանումըԱպրանքի անվանումը    1995 թ. 1996 թ. 

ԿարագԿարագԿարագԿարագ    124.4 55.6 
Ձկից պատրաստված պահածՁկից պատրաստված պահածՁկից պատրաստված պահածՁկից պատրաստված պահածոոոո    – 54.6 

ԿոնֆետԿոնֆետԿոնֆետԿոնֆետ    12.9 – 
ՇոկոլադՇոկոլադՇոկոլադՇոկոլադ    100.4 – 

Դեղամիջոց՝ բաղկացած առանձին նյութերիցԴեղամիջոց՝ բաղկացած առանձին նյութերիցԴեղամիջոց՝ բաղկացած առանձին նյութերիցԴեղամիջոց՝ բաղկացած առանձին նյութերից    – 42.8 
Ոսկի անմշակ կամ կիսամշակՈսկի անմշակ կամ կիսամշակՈսկի անմշակ կամ կիսամշակՈսկի անմշակ կամ կիսամշակ    51.5 443.4 

ՊղնձալարՊղնձալարՊղնձալարՊղնձալար    – 12.5 
Մարդատար ավտոմեքենաՄարդատար ավտոմեքենաՄարդատար ավտոմեքենաՄարդատար ավտոմեքենա    20.0 6.4 

Գոտի, ժապավեն և ժամացույցի ապարանջանԳոտի, ժապավեն և ժամացույցի ապարանջանԳոտի, ժապավեն և ժամացույցի ապարանջանԳոտի, ժապավեն և ժամացույցի ապարանջան    81.1 32.7 
Այլ ապրանքներԱյլ ապրանքներԱյլ ապրանքներԱյլ ապրանքներ    8.7 60.6 

ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը    426.5 708.6 
  

                                                                 
29 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկկողմ հարաբերությունների երկրորդ բաժին, գործ N 113, էջ 88։ 
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1997 թթթթ․․․․ ԼեհաստանիԼեհաստանիԼեհաստանիԼեհաստանի ևևևև կովկասյանկովկասյանկովկասյանկովկասյան երեքերեքերեքերեք
հանրապետություններիհանրապետություններիհանրապետություններիհանրապետությունների միջևմիջևմիջևմիջև եղածեղածեղածեղած

ապրանքաշրջանառությունըապրանքաշրջանառությունըապրանքաշրջանառությունըապրանքաշրջանառությունը

Արտահանում Ներկրում

Ներկայացվածից ակներև է, որ արտահանման տեմպերը գնալով 
ավելանում են, ընդ որում՝ ինչպես ապրանքատեսակների քանակի, 
այնպես էլ ծավալի առումներով, որ արդյունք է Լեհաստանի տնտե
կան զարգացման։ Իսկ տվյալ համատեքստում, ինչպես իրավացիորեն 
նկատում է ՀՀ ԱԳՆ երկրորդ եվրոպական բաժանմունքի տնօրենի ժա
նակավոր պաշտոնակատար Աշոտ Հովակիմյանը, ներդրումների նպա
տակով Լեհաստանը «հետաքրքրված է վերադառնալու իր ապրանքների 
համար «ծանոթ» տարածաշրջաններ30»։ Լեհաստանի հետ կովկասյան 
երեք հանրապետությունների ունեցած ապրանքաշրջանառության մա
կարդակով ամենացածր ցուցանիշը Հայաստանին Հանրապետությանն 
էր։ Ստորև ներկայացվում է 1997 թ. դրությամբ կովկասյան երեք հան
պետությունների և Լեհաստանի միջև ապրանքաշրջանառության համե
մատական պատկերը, համաձայն Լեհաստանի Հանրապետության էկո
նոմիկայի նախարարության վիճակագրական վարչության տրամադրած 
տվյալների31).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Տրամագիր 1Տրամագիր 1Տրամագիր 1Տրամագիր 1    
         

                                                                 
30 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկկողմ հարաբերությունների երկրորդ բաժին, գոր
31 Տե՛ս ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, Եվրոպայի 

երկրների վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 214, էջ 26։

40.3

0.5

Ադրբեջան

երեքերեքերեքերեք

Ներկայացվածից ակներև է, որ արտահանման տեմպերը գնալով 
լանում են, ընդ որում՝ ինչպես ապրանքատեսակների քանակի, 

այնպես էլ ծավալի առումներով, որ արդյունք է Լեհաստանի տնտեսա-
կան զարգացման։ Իսկ տվյալ համատեքստում, ինչպես իրավացիորեն 

ԳՆ երկրորդ եվրոպական բաժանմունքի տնօրենի ժամա-
կավոր պաշտոնակատար Աշոտ Հովակիմյանը, ներդրումների նպա-

հետաքրքրված է վերադառնալու իր ապրանքների 
։ Լեհաստանի հետ կովկասյան 

նքաշրջանառության մա-
դակով ամենացածր ցուցանիշը Հայաստանին Հանրապետությանն 

դրությամբ կովկասյան երեք հանրա-
տությունների և Լեհաստանի միջև ապրանքաշրջանառության համե-
տական պատկերը, համաձայն Լեհաստանի Հանրապետության էկո-
միկայի նախարարության վիճակագրական վարչության տրամադրած 

ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, Եվրոպայի երկրների 
վարչություն, երկկողմ հարաբերությունների երկրորդ բաժին, գործ N 113, էջ 157։ 

Տե՛ս ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, Եվրոպայի 
երկրների վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 214, էջ 26։ 
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%

ԼԵՀԱՍՏԱՆԻՑԼԵՀԱՍՏԱՆԻՑԼԵՀԱՍՏԱՆԻՑԼԵՀԱՍՏԱՆԻՑ 1997 ԹԹԹԹ․․․․ ՆԵՐԿՐՄԱՆՆԵՐԿՐՄԱՆՆԵՐԿՐՄԱՆՆԵՐԿՐՄԱՆ ԱՃԻԱՃԻԱՃԻԱՃԻ
ԸՆԹԱՑՔԸԸՆԹԱՑՔԸԸՆԹԱՑՔԸԸՆԹԱՑՔԸ 1996 ԹՎԱԿԱՆԻԹՎԱԿԱՆԻԹՎԱԿԱՆԻԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԵՄԱՏՀԱՄԵՄԱՏՀԱՄԵՄԱՏՀԱՄԵՄԱՏ

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ %-ՈՎՈՎՈՎՈՎ

Աղյուսակից երևում է, որ Լեհաստանի հետ ապրան
թյան մակարդակով երեք հանրապետությունները ունեին բացասական 
սալդո, սակայն, ի տարբերություն մյուս երկուսի, Հայաստանից Լե
տանի Հանրապետություն արտահանումը զրոյական մակարդակի է։ 
Այդուհանդերձ, 1996 թ. համեմատ լեհական ապրանքների ներկրումը 
Հայաստան, 1997 թվականի դրությամբ, համեմատած մյուս հարևանների, 
ունի աճի հետևյալ պատկերը.  

Տրամագիր Տրամագիր Տրամագիր Տրամագիր 2222 
 
1998 թ. ապրիլի 10-ին Լեհաստանի Հանրապետությունում Հայաս

տանի Հանրապետության դեսպանության բացումից ի վեր
տնտեսական համագործակցությունը իրավական առումով նոր հնա
վորություններ է ստանում։ Այդուհանդերձ, երկկողմ ապրան
ռության ցուցանիշները աճ չեն արձանագրում։ Եվ եթե մինչև 1997 
թվականը երկկողմ ապրանքաշրջանառության ընդհանուր թիվը աճում 
էր, շնորհիվ Լեհաստանից Հայաստան արտահանման, փոխադարձ 
արտահանման գրեթե զրոյական ցուցանիշներով, ապա 1990
կանների վերջերին այն ևս նվազման միտում ուներ։ ԼՀ 

                                                                 
32 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 5, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 32
(գրագրություն, հուշագիր, տեղեկանք և այլն) Լեհաստանի և ՀՀ-ի միջև հա
ծակցության ու փոխհարաբերությունների վերաբերյալ, սկսված է 20.10.99 թ
ավարտված է 15.12.99թ., էջ 167։ 
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ԱՃԻԱՃԻԱՃԻԱՃԻ
ՀԱՄԵՄԱՏՀԱՄԵՄԱՏՀԱՄԵՄԱՏՀԱՄԵՄԱՏ՝՝՝՝

Աղյուսակից երևում է, որ Լեհաստանի հետ ապրանքաշրջանառու-
թյան մակարդակով երեք հանրապետությունները ունեին բացասական 

ս երկուսի, Հայաստանից Լեհաս-
տանի Հանրապետություն արտահանումը զրոյական մակարդակի է։ 

համեմատ լեհական ապրանքների ներկրումը 
տան, 1997 թվականի դրությամբ, համեմատած մյուս հարևանների, 

Լեհաստանի Հանրապետությունում Հայաս-
տանի Հանրապետության դեսպանության բացումից ի վեր32 հայ-լեհական 
տնտեսական համագործակցությունը իրավական առումով նոր հնարա-

րանքաշրջանա-
չեն արձանագրում։ Եվ եթե մինչև 1997 

թվականը երկկողմ ապրանքաշրջանառության ընդհանուր թիվը աճում 
էր, շնորհիվ Լեհաստանից Հայաստան արտահանման, փոխադարձ 

հանման գրեթե զրոյական ցուցանիշներով, ապա 1990-ական թվա-
ների վերջերին այն ևս նվազման միտում ուներ։ ԼՀ էկոնոմիկայի 

ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 5, Եվրոպայի երկրների 
ր 32. փաստաթղթեր 

ի միջև համագոր-
ցության ու փոխհարաբերությունների վերաբերյալ, սկսված է 20.10.99 թ., 
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նախարարի նախկին ԽՍՀՄ երկրների գծով խորհրդական Բոլեսլավ 
Կրավչիկի խոսքով, 1998 թ. երկկողմ ապրանքաշրջանառության ընդ-
հանուր ծավալը առաջին յոթ ամիսների կտրվածքով կազմել է մեկ 
միլիարդ վեց հարյուր երեսուն հազար իննսունութ ամերիկյան դոլար, որ 
նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ընդամենը 38 տոկոսն է 
կազմում, ընդ որում Լեհաստանից արտահանումը՝ մեկ միլիարդ վեց 
հարյուր քսաներկու հազար հինգ հարյուր, իսկ Հայաստանից ներկրումը՝ 
յոթ հազար հինգ հարյուր ամերիկյան դոլար33։ Համեմատության համար 
նշենք, որ նույն ժամանակահատվածում հարևան Վրաստանի հետ 
ապրանքաշրջանառության ծավալը կազմում էր 11 միլիոն ամերիկյան 
դոլար՝ ապահովելով 177 % աճ, իսկ Ադրբեջանի հետ՝ 24,5 մլն ԱՄՆ 
դոլար՝ ապահովելով 126 % աճ34։ Լեհաստանի Հանրապետության էկոնո-
միկայի փոխնախարար Բլաշչիկի խոսքով, 1999 թ. առաջին կիսամյակում 
հայ-լեհական ապրանքաշրջանառությունը իջել էր մինչև 400 հազար 
ամերիկյան դոլարի շեմի35։ Արդյունքում՝ գերխնդիր էր դառնում ոչ թե 
երկկողմ տնտեսական համագործակցության ընդլայնումը, այլ եղածը 
պահելը։ Համաձայն Վարշավայում ՀՀ դեսպանության տրամադրած 
տվյալների, 1999 թ. ընթացքում թեև Հայաստանից Լեհաստան ապրանք-
ների ներկրումը փոքր աճ է ունեցել, սակայն արտահանման ընթացքը 
շարունակել է նվազել՝ ամբողջ տարվա համար կազմելով շուրջ 2 մլն 
ամերիկյան դոլար36։ Լեհ պաշտոնյաները այդ հանգամանքը բացատրում 
են հայկական պետական և մասնավոր հատվածի անտարբերությամբ՝ 
ուղղված լեհական «հարուստ և բազմազան շուկան37», իսկ Հայաստանի 
Հանրապետության ԱԳՆ պաշտոնյաներն իրենց առաջարկներում մշտա-

                                                                 
33 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 214, էջ 63։ 
34 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 214, էջ 63։ 
35 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 5, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 32, էջ 67։ 
36 ՀՀ ԱԳՆ պատմադինագիտական բաժին, ցուցակ 8, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկկողմ հարաբերությունների երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ 
համար 40. փաստաթղթեր (գրագրություն, արտագրություն, տեղեկատվություն և 
այլն) ՀՀ և Լեհաստանի Հանրապետության միջև համագործակցության ու 
փոխհարաբերությունների վերաբերյալ, սկսված է 07.01.00 թ., ավարտված է 
09.11.02 թ., էջ 13։ 

37 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, Եվրոպայի երկրների 
վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 214, էջ 63։ 
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պես նշում էին երկկողմ բիզնես ֆորումների, գործարար համաժողով-
ների, ցուցահանդեսների կազմակերպման անհրաժեշտությունը։ Ըստ 
Լեհաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության տեսա-
կետի, Լեհաստանի արտահանման նվազող ընթացքը մասամբ նաև պայ-
մանավորված էր երկողմ զբոսաշրջիկների նվազման հանգամանքով, 
որոնք իրենց հետ Հայաստան էին բերում լեհական մանրածախ վաճառքի 
ապրանքներ38։ 

1990-ական թթ. հայ-լեհական պաշտոնական քննարկումների առանց-
քային հարցերից մեկը կապված էր Երևան-Վարշավա ուղիղ չվերթների 
մեկնարկի հետ։ Այդ առթիվ բանակցություններ են վարվում լեհական 
ազգային «ԼՈՏ» ավիաընկերության հետ։ Դեռևս 1997 թ. մայիսին Լեհաս-
տանում էր գտնվել Հայաստանի Հանրապետության ավիացիայի վարչու-
թյան պատվիրակությունը, որը վարել էր բանակցություններ երկկող-
մանի չվերթի հաստատման վերաբերյալ, սակայն դրանք ընդհատվել էին՝ 
հաշվի առնելով Լեհաստանի կողմից մուտքի արտոնագրի համակարգի 
ներդրումը Հայաստանի քաղաքացիների համար, որի պայմաններում, 
հիմք ընդունելով Երևանում Լեհաստանի Հանրապետության դեսպանու-
թյան բացակայությունը և վիզաների տրամադրման «չափազանց կարծ-
րացած համակարգը», հայկական կողմն այդ չվերթները համարել էր 
տնտեսապես անարդյունավետ39։ Լեհաստանը 1998 թվականի օգոստոսին 
վավերացնում է 1998 թ. հունվարին ստորագրված «Հայաստանի և Լեհաս-
տանի հանրապետությունների կառավարությունների միջև օդային 
համագործակցության պայմանագիրը» և համապատասխան նոտայով 
տեղյակ պահում հայկական կողմին40։ 1998 թ. օգոստոսի 6-ին Լեհաստա-
նում Հայաստանի Հանրապետության գործերի հավատարմատար Աշոտ 
Հովակիմյանը հանդիպում է ունենում «ԼՈՏ» ավիաընկերության գոր-
ծադիր փոխտնօրեն Մարեկ Սիդորի հետ՝ ընդհատված բանակցություն-

                                                                 
38 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 215. շաբաթական 
տեղեկագրեր Լեհաստանի քաղաքական ու հանրատնտեսական իրավիճակի և 
ՀՀ-ի հետ Լեհաստանի համագործակցության վերաբերյալ, սկսված է 24.07.98 թ., 
ավարտված է 04.11.98թ., էջ 124։ 

39 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, Եվրոպայի երկրների 
վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 215, էջ 10։ 

40 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, Եվրոպայի երկրների 
վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 215, էջ 10-11։ 
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ները թարմացնելու միտումով41, սակայն Երևան-Վարշավա չվերթներն 
իրականություն են դառնում միայն 2000-ականներից։ 

1999 թ. հուլիսի 13-15-ը դեպի Լեհաստանի Հանրապետությունը 
առաջին անգամ պետական այց կատարեց ՀՀ նախագահ Ռոբերտ Քոչար-
յանը, որի համատեքստում վերջինս իր լեհ գործընկերոջ՝ Ալեքսանդր 
Կվաշնևսկու հետ իրականացրեց հայ-լեհական բիզնես-ֆորումի 
բացում42։ Բացի այդ, այցի համատեքստում ստորագրվեցին երկու 
տարուց ավելի քննարկումների փուլում գտնվող «Հայաստանի և Լեհաս-
տանի հանրապետությունների կառավարությունների միջև կրկնակի 
հարկումից խուսափելու մասին» և «Հայաստանի և Լեհաստանի հանրա-
պետությունների կառավարությունների միջև զբոսաշրջիկության բնա-
գավառում համագործակցության մասին» համաձայնագրերը43։ Իսկ 
պատվիրակության կազմում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության 
արդյունաբերության և առևտրի նախարարի առաջին տեղակալ Մովսես 
Ձավարյանը մի շարք հանդիպումներ ունեցավ էկոնոմիկայի, գյուղա-
տնտեսության, պետական գանձարանի նախարարություններում44։  
        

                                                                 
41 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 215, էջ 10։ 
42 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 5, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 32, էջ 65։ 
43 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 5, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 32, էջ 68։ 
44 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 5, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 32, էջ 67։ 
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Այսպիսով՝ Հայաստանի Հանրապետության և Լեհաստանի Հանրա-
պետության միջև տնտեսական հարաբերությունների ուսումնասիրումը 
մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում համագործակցության պատմու-
թյան՝ հատկապես արձանագրված հաջողությունների ու բացթողումների 
փորձը ուսումնասիրելու, վերլուծելու և դրանց հիմքի վրա գործնականո-
րեն արդյունավետ տնտեսական քաղաքականություն իրականացնելու 
տեսանկյունից։ Լեհաստանը 1990-ական թվականների անցումային ծանր 
շրջանից տասնամյակի վերջը թևակոխեց տնտեսական կայուն աճի 
ընթացքով։ Մինչդեռ հայկական նորանկախ պետությունը, դեռևս չկարո-
ղանալով «ամուր կառչել հողին», առերեսվեց բազմակողմանի արհա-
վիրքների, որ տնտեսական քայքայիչ նշանակություն ունեցան երկրի 
համար։ Վճռորոշ նշանակություն ունեին նաև պետական համակարգի 
աշխատողների փորձի պակասը, անհեռատես ու անհետևողական 
տնտեսական ու արտաքին դիվանագիտական քաղաքականության իրա-
կանացումը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախա-
րարության պատմադիվանագիտական արխիվում պահվող փաստական 
տվյալները վկայում են հայ-լեհական տնտեսական հարաբերություն-
ներում դրսևորված էական բացթողումների մասին։ Պակաս կարևոր չէր 
նաև նոր ձևավորվող իրավական համակարգի կայացման ժամանակա-
տարությունը, որ լուրջ խոչընդոտ էր երկկողմ տնտեսական հարաբերու-
թյունների զարգացման ճանապարհին։ Այդուհանդերձ, 1990-ական թվա-
կանների փորձը, սխալներով հանդերձ, հիմք ստեղծեց 2000-ականների 
երկկողմ տնտեսական աշխույժ համագործակցության համար։ 
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АрмяноАрмяноАрмяноАрмяно----польское торговопольское торговопольское торговопольское торгово----экономическоеэкономическоеэкономическоеэкономическое    сосососотрудничество трудничество трудничество трудничество     
в 1990в 1990в 1990в 1990----е гг.е гг.е гг.е гг.    

Генри МатинянГенри МатинянГенри МатинянГенри Матинян    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:    Республика Армения, Республика Польша, армяно-
польские отношения, экономика, торговля, товарный обмен, инвестиции, 
сотрудничество, договоры, соглашения  

Двустороннее экономическое сотрудничество сыграло важную роль в 
установившихся дипломатических отношениях между Республикой 
Армения и Республикой Польша в 1990-е годы. В переходный период 
одной из важнейших задач, стоящих перед двумя странами, была 
стабилизация экономики страны и гарантия стабильного экономического 
роста. Соглашение, подписанное 24 февраля 1992 года, стало первым 
шагом в экономическом сотрудничестве двух стран. Благодаря политике 
международной интеграции и огромным инвестициям, Республика 
Польша смогла остановить экономический спад начала 1990-х годов и 
достичь стабильных темпов экономического роста во второй половине 
десятилетия. Иная ситуация была в Армении, которая сталкивалась с 
различными экономическими проблемами. По этой причине, экспорт из 
Польши в Армению в десятки раз превышал импорт из Армении, который 
находился почти на нулевом уровне. Тем не менее, двусторонние эконо-
мические отношения указанного периода, вместе с ошибками, создали 
основу для активного сотрудничества в 2000-х годах. 

 
        



 
– 147 – 

ArmenianArmenianArmenianArmenian-Polish Trade and EconomPolish Trade and EconomPolish Trade and EconomPolish Trade and Economic Cooperation in the 1990sic Cooperation in the 1990sic Cooperation in the 1990sic Cooperation in the 1990s    
    

Henri MatinyanHenri MatinyanHenri MatinyanHenri Matinyan    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words:    Republic of Armenia, Republic of Poland, Armenian-Polish 
relations, economy, trade, commodity exchange, investments, cooperation, 
treaties, agreements  

The bilateral economic cooperation played an important role in the 
established diplomatic relations between the Republic of Armenia and the 
Republic of Poland in the 1990s. During the transition period, one of the most 
important issues facing the two countries was the stabilization of the country’s 
economy and the guarantee of stable economic growth. The agreement signed 
on 24 February 1992, was the first step in economic cooperation between the 
two countries. Due to the international integration policy and enormous 
investments, the Republic of Poland was able to stop the economic decline of 
the early 1990s and to reach a stable economic growth rate in the second half of 
the decade. The situation in Armenia was different, which was facing various 
economic problems. That was the reason the export from Poland to Armenia 
was dozens of times higher than the import from Armenia, which was almost at 
zero level. Nevertheless, the bilateral economic relations of the mentioned 
period, together with mistakes, created a basis for active cooperation in the 
2000s. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    15.04.15.04.15.04.15.04.2020202021212121    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    28.04.28.04.28.04.28.04.2020202021 21 21 21 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 թ.թ.թ.թ.    
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