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Սիրելի՛ ընթերցող,
hամաձայն «Ամբերդ տեղեկագիր» պարբերականի
հրապարակման ժամանակացույցի, արդեն իսկ լույսըն
ծայման էր պատրաստ գիտահանրամատչելի հան
դե
սի այս տարվա անդրանիկ համարը։ Սակայն, ինչպես
ասում են, ժամանակն իր սրբագրումներն է անում, և,
որպես հետազոտական կենտրոն, որի հիմնական գոր
ծառույթներից է նաև ֆորսմաժորային իրավիճակների
ու դրանցից բխող խնդիրների նկատմամբ օպերատիվ
արձագանքման կարողությունը, մենք որոշեցինք այս
տարվա առաջին համարի նյութերը տեղափոխել երկ
րորդ համար, իսկ այս պահին հրապարակել տեղեկա
գրի Հատուկ թողարկում, որի թեմաների առանց
քում
աշխարհի համար որպես համավարակ հայտարար
ված COVID-19 թագավարակն է և դրա ազդեցությունը
մարդու և տնտեսության այսօրվա ու վաղվա վարքագծի
վրա։
Անհրաժեշտ ենք համարում նշել, որ մեր թիմն այս
Հա
տուկ թողարկման վրա աշխատել է արագացված
կարգով, և իրականացված վերլուծությունները ոչ միայն
հանրամատչելի են, այլև զուտ կանխատեսումների տի
րույթում, ինչը, սակայն, չի խոչընդոտի, որ դրանք դառ
նան «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի հետագա
խորացված հետազոտությունների կարևոր մեկնակետ։
Միաժամանակ, Կենտրոնը պատրաստակամություն
է հայտնում «Ամբերդ տեղեկագրի» առաջիկա համարնե
րում և կայքում, որ շուտով կգործարկվի, ներկայացնել
արծարծվող խնդրի վերաբերյալ մասնագիտական հիմ
նավոր տեսակետներ ու կանխատեսումներ՝ ան
շուշտ,
հաշվի առնելով սրընթաց փոփոխվող իրողությունների
ազդեցությունը։
Առո՛ղջ եղեք։
			
			

Լավագույն մաղթանքներով՝
			«Ամբերդ տեղեկագիր» 			
			գիտահանրամատչելի հանդեսի
			խմբագրական խորհուրդ
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COVID-19-Ի ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՈՐՈՇ
ՇՈԿԵՐԻ ՇՈՒՐՋ
Հիմնաբառեր. կորոնավիրուս, նավթ,
		համաշխարհային շուկա,
		արժույթի փոխարժեք,
		ճգնաժամ, շոկ

Դիանա
ԳԱԼՈՅԱՆ
ՀՊՏՀ ռեկտորի
պաշտոնակատար,
տնտեսագիտության
դոկտոր, պրոֆեսոր
2001 թ. գերազանցությամբ
ավարտել է ԵրՊՏԻ-ն (այժմ՝
ՀՊՏՀ)՝ «Համաշխարհային
տնտեսագիտություն» մաս
նագիտությամբ և ընդունվել
աս
պիրանտուրա: 2004 թ.
ստացել է տնտեսա
գիտու
թյան թեկնածուի, 2014 թ.`
տնտեսագիտության դոկտո
րի գիտական աստիճան,
2018 թ.՝ պրոֆեսորի գիտա
կան կոչում:
2005 թ.-ից աշխատում է
ՀՊՏՀ միջազգային տնտե
սական հարաբերություննե
րի ամբիոնում. սկզբում՝ որ-
պես ասիստենտ, 2006 թ.՝ որպես դոցենտ: 2017 թ. ընտրվել
է ՀՊՏՀ միջազգային տնտեսական հարաբերություննե
րի ամբիոնի վարիչի պաշտո
նում: 2019 թ. նշանակվել է
ՀՊՏՀ ուսումնական աշխա
տանքների գծով պրոռեկ
տոր, ապա ռեկտորի պաշ
տոնակատար: Հեղինակ է
շուրջ 57 գիտական հրապա
րակումների, այդ թվում՝ 10
մենագրության, 5 ուսումնա
կան ձեռնարկի:

Կորոնավիրուսի տարածման պատճառով նավթի
համաշխարհային շուկայում տեղ է գտել նավթի գների
վրա ազդող գործոնների հազվադեպ պատահող
համադրություն. մի կողմից՝ արդյունահանման ծա
վա
լների աճ, մյուս կողմից՝ սպառման ծավալների
կրճատում և շուկայում «կայունացնող արտադրողի»
բացակայություն: ՄԱԿ-ի փորձագետները վերոհիշյալ
գործոններին ավելացնում են նաև երկրների ֆի
նան
սական խնդիրները։ Այս ամենը հանգեցրել է
նավթարդյունահանող, ինչպես նաև նավթի գների
հանդեպ զգայուն տնտեսությամբ երկրների ազգա
յին արժույթների արժեզրկմանը, ինչն էլ, իր հերթին,
ըստ փորձագետների, կառաջացնի օտարերկրյա
ներդրումների և համաշխարհային ՀՆԱ անկում:

2020 թ. առաջին ամիսներին, երբ նոր կո-

րոնա
վիրուսը (COVID-19) լայնորեն տարած
վում էր Չինաստանում, մասնագետները կանխատեսում
էին նավթի գների անկում՝ կապված զբոսաշրջության և
Չինաստանում տնտեսական գործունեության այլ տե
սակների ծավալների կրճատման հետ։ Հարկ է նշել, որ
Չինաստանը նավթի սպառման ծավալներով աշխար
հում երկրորդ երկիրն է ԱՄՆ-ից հետո, և նրան է բաժին
ընկնում նավթի համաշխարհային սպառման ծավալների
13,2%-ը1։
Երբ այս տարվա փետրվարի սկզբին COVID-19-ը տա
րածվեց Եվրոպայի հիմնական զբոսաշրջային կենտրոն
ներում, մասնավորապես՝ Իտալիայում, Ֆրանսիայում և
Իսպանիայում, եվրոպական երկրների մեծ մասն էապես
1 https://www.worldometers.info/oil/oil-consumption-by-country/#china
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յալ ազգերի կազմակերպության փորձա
գետները վերոհիշյալ գործոններին ավելացնում են նաև ֆինանսական խնդիրնե
րը։ Այսպես՝ նավթի արտահանման և ներմուծման ծավալների կրճատումն էապես
ազդում է նաև նավթարտահանող երկրների եկամուտների և տվյալ ոլորտում աշխատողների զբաղվածության մակարդակի վրա։ Թեև շուկայի վրա ազդող բոլոր
գործոններն այս պա
հին կանխատեսել
հնարավոր չէ, այնուամենայնիվ, ակնհայտ
է, որ, առաջին հերթին, կնվազի նավթար
դյունահանող երկրների՝ նավթից ստաց
վող շահույթի մակարդակը։ Պահանջարկի
փոփոխությունը կհարվածի համախառն
առաջարկին, ինչպես նաև երկրների ֆի
նանսական կայունությանը5։
Խոսելով նավթի գների մասին՝ հարկ է
նշել, որ Brent և WTI տեսակի նավթի գները
մարտի 9-ին՝ ֆոնդային բորսայի բացվե
լուց անմիջապես հետո, անկում ապրեցին
12,44 ԱՄՆ դոլարով, կազմելով համապա
տասխանաբար՝ 32,83 և 28,84 ԱՄՆ դոլար մեկ բարելի դիմաց (գծապատկեր 1)։
Նավթի գների անկումն էապես ազդեց
նաև նավթարդյունահանող, ինչպես նաև
նավթի գների հանդեպ զգայուն տնտեսու
թյամբ երկրների ազգային արժույթ
ների
արժեզրկման վրա, ինչի հետևանքով կա
նադական դոլարն ԱՄՆ դոլարի նկատ
մամբ արժեզրկվեց 1,4%-ով, նորվեգական
կրոնը՝ 4,7%-ով, իսկ ռուսական ռուբլին մարտի ընթացքում արժեզրկվեց մինչև 18%

(գծապատկեր 2)։ Ռուսական ռուբլու արժե
զրկումն էապես ազդեց Եվրասիական տընտեսական միության անդամ երկրների ար-
ժույթների վարքագծի վրա։ Այսպես՝ նույն
ժամանակահատվածում ղազախական տեն-
գեն արժեզրկվեց 17,0%-ով, բելառուսական
ռուբլին՝ 17,2%-ով, ղրղզական սոմը՝ 14,1%ով, իսկ հայկական դրամը՝ 3,39%-ով6։

1.

2020/

կրճատեց թռիչքները դեպի այլ երկրներ,
արգելեց օտարերկրյա քաղա
քացիների
մուտքն իրենց երկրներ, ինչի հետևանքով
էլ նավթի աճող առաջարկն ուղեկցվեց դրա
հանդեպ նվազող պահանջարկով։ Հենց դա
էր պատճառը, որ մարտի 4-6–ը ՕՊԵԿ(+)-ի
անդամ երկրները Վիեննայում (Ավստրիա)
հրավիրեցին արտահերթ համաժողով՝ բանակցելու նավթի համաշխարհային շուկա
յում տիրող իրավիճակի շուրջ2։ Որպես
կարճաժամկետ միջոցառում՝ ներկայաց-
վեց նավթի արդյունահանման ծավալնե
րի կրճատումը, որի միջոցով պետք է կա-
սեցվեր նավթի գների անկումը համաշ
խարհային շուկայում։ Հանդիպման ընթաց-
քում ՕՊԵԿ-ի անդամ երկրներին առաջարկվում էր նավթի օրական արդյու
նա
հանումը կրճատել 1 մլն, իսկ ՕՊԵԿ-ի գործ
ընկներ երկրներին՝ 500 հազար բարելով3։
Սակայն, Ռուսաստանը, որն ՕՊԵԿ-ի գործ
ընկեր երկրներից ամենամեծն է, հրա
ժարվեց ընդունել այդ առաջարկը, ինչի հետևանքով բանակցությունները ձախողվե
ցին։ Այս իրադարձությանն անմի
ջապես
ար
ձագանքեցին ֆոնդային բորսաները.
նավթի գները մեկ օրվա ընթացքում նվա
զեցին գրեթե 30%-ով, և դա վերջին 30
տարվա ընթացքում ամենամեծ անկումն
էր։ Ինչպես նշում է էներգաշուկաների գծով
խորհրդատու Բ. Մակնալլին, նավթի հա
մաշխարհային շուկայում տեղ է գտել նավթի գների վրա ազդող գործոնների հազ
վադեպ պատահող համադրություն. մի կող
մից՝ նավթի արդյունահանման ծավալների
աճ (առաջարկի շոկ), մյուս կողմից՝ COVID19-ի հետևանքով, նավթի սպառման ծա
վալների կրճատում (պահանջարկի շոկ)
և շուկայում «կայունացնող արտադրողի»
բացակայություն: Վերջին անգամ նման համադրություն երևան էր եկել 1930-ական
թթ. Մեծ ճգնաժամի տարիներին4։ Միաց

2 OPEC 178th (Extraordinary) Meeting of the Conference concludes, https://www.opec.org/opec_web/en/press_
room/5865.htm
3 Сделка ОПЕК о сокращении добычи нефти сорвалась. Цены на нефть обвалились, https://www.bbc.com/
russian/news-51770134
4 Oil price crash sends global stocks tumbling, The Financial Times Limited, 2020.
5 The coronavirus shock: A story of another global crisis and what policymakers should be doing about it. Trade
and development report update, March, 2020.
6 https://bankir.ru
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Brent տեսակի նավթի գների տատանումները 2020 թ. մարտի ընթացքում7

Թեև դեռ վաղ է խոսել համաշխարհա
յին տնտեսական ճգնաժամի մասին, այ
նուամենայնիվ, կարելի է պնդել, որ կար
ճա
ժամկետում լճացումը (ստագնացիան)
անխուսափելի է, քանի որ առկա են դրան
նպաստող բոլոր գործոնները։ Նավթի գների անկումը, որն արժույթների արժեզըրկ
ման պատճառ է դարձել, հանգեց
նելու է
օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքի նվազմանը և ՀՆԱ անկմանը։ Մաս
նավորապես, ըստ ՄԱԿ-ի «Ներդրումն երի
միտումների մշտադիտարկում» վերլուծա
կանի, որտեղ իրականացվել են կանխա
տեսվող համաշխարհային ներդրումն երի
ճշգրտումն եր, հաշվի առնելով COVID-19-ի
տարածման երկու հնարավոր սցենարնե
րը, նշվում է, որ համաշխարհային ներդը
րումն երը կկրճատվեն 5%-ով, եթե COVID19-ի տարածումը հնարավոր լինի կանխել
2020 թ. առաջին կեսին։ Հակառակ դեպ
քում, ներդրումների կրճատումը համաշ
խարհային մակարդակով կհասնի մինչև
15%։ Այսօր արդեն COVID-19-ի տարածման
հետևանքով համաշխարհային խոշոր վե
րազգային կորպորացիաներն ունեցել են
եկամուտների հսկայական կորուստներ։
Այսպես՝ ամենամեծ կորուստը բաժին է ըն

կել ասիական՝ -18%, զարգացող՝ -16% և ան
ցումային տնտեսությամբ՝ -10% երկրների
վերազգային կորպորացիաներին8։ Այդուհանդերձ, հաշվի առնելով այն հան

գա
ման
քը, որ մարտին COVID-19 համավա
րակն ավելի մեծ վնաս հասցրեց զարգա
ցած աշխարհին, մասնավորապես՝ ԵՄ
երկրներին և ԱՄՆ-ին, հետևաբար՝ զար
գացած երկրների վերազգային կորպորա
ցիաները մոտ ապագայում անմասն չեն
մնա ներդրումների կրճատման և եկա
մուտների կորստի ավելի մեծ չափաբաժ
նից: Խնդիրը նաև այն է, որ զարգացած
երկրների վերազգային կորպորացիաներն
ավելի շատ են ներգրավված համաշխար
հային արժեքային շղթաներում, որոնք
COVID-19-ի հետևանքով առաջացած պա-
հանջարկի շոկի պատճառով կարող են
ընդհատվել և ավելի մեծ վնաս հասց
նել
հենց այն կորպորացիաներին, որոնց ար
տադրանքը համաշխարհային արժեքային
շղթաների արդյունք է։
Ինչ վերաբերում է համաշխարհային
մակարդակով տնտեսական աճի կանխա
տեսումներին, ապա պետք է նշել, որ դեռ
հունվարին Արժույթի միջազգային հիմն ա
դրամի փորձագետները պնդում էին, որ

7 https://index.minfin.com.ua/markets/oil/brent/2020-03/
6 Investment trends monitor, United Nations, UNCTAD, March, 2020.
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Ռուսական ռուբլի/ԱՄՆ դոլար փոխարժեքի տատանումները
2020 թ. հունվար-մարտին9

2020 թ. համաշխարհային տնտե
սա
կան
աճը կկազմի 3,4%՝ 2019 թ. 2,9%-ի համե
մատ10։ Այնուամենայնիվ, ներ
կայիս իրա-
վիճակը փորձագիտական հանրությանը
ստիպել է վերանայել նախկին կան
խա
տեսումները։ Հարկ է նշել, որ փորձագի
տական գնահատականներն այս առումով
ևս բաժանվում են երկու խմբի՝ կախված
այն հանգամանքից, թե երբ հնա
րավոր

կլի
նի կանխել COVID-19-ի տարածումը։
Լավատեսական սցենարի համաձայն՝ եթե
COVID-19-ի տարածումը հնարավոր լինի
կանխել 2020 թ. առաջին կեսին, ապա համաշխարհային ՀՆԱ աճը կկազ
մի 2,4%՝
նախորդ տարվա համեմատ անկում ապ
րելով 0,5%-ով (գծապատկեր 3)։ Համեմա
տու
թյան համար նշենք, որ համաշխար
հային ՀՆԱ ծավալը 2019 թ. կազմել է 86,6
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

Համաշխարհային ՀՆԱ աճը 1995-2020 թթ.11*
9 https://www.exchangerates.org.uk/USD-RUB-exchange-rate-history.html
10 Investment trends monitor, United Nations, UNCTAD, March, 2020.
11 https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx և CORONAVIRUS: THE WORLD ECONOMY AT
RISK, OECD Interim Economic Assessment, March, 2020։
* 2020 թ. տվյալը լավատեսական սցենարի կանխատեսում է։

9
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տրիլիոն ԱՄՆ դոլար, ուստի դրա՝ 0,5%-ով
նվազումը ենթադրում է 4,3 տրիլիոն ԱՄՆ
դոլարի կորուստ։
Ավելի վատատեսական սցենարի դեպքում, եթե, օրինակ, COVID-19-ի տարածու
մը հնարավոր չեղավ կանխել ողջ տարվա
ընթացքում, համաշխարհային ՀՆԱ աճը
կկազմի ընդամենը 1,5%, իսկ կորուստը՝
մոտ 13 տրլն ԱՄՆ դոլար։
Իհարկե, համաշխարհային տնտեսու
թյան մեջ COVID-19-ի հետևանքով առա
ջացած ճգնաժամը, առաջին հերթին, հար-
վածելու է հետամնաց, այնուհետև՝ նավթարդյունահանող, իսկ վերջում՝ այն երկրնե
րին, որոնք ներգրավված են համաշխար
հային արժեքային շղթաների արտադրու
թյունում: Սակայն, անկախ ամեն ինչից,
համաշխարհային տնտեսական աճի դան
դաղումը բացասաբար է ազդելու բոլոր
երկրների տնտեսությունների վրա։ Այնու
ամե
նայնիվ, գծապատկեր 3-ի տվյալ
նե

րը թույլ են տալիս եզրակացնել, որ հա
մաշ
խարհային տնտեսությունը, որը XXI
դա
րում արդեն իսկ առերեսվել է խոշոր
ցնցման՝ ի դեմս 2008 թ. համաշխարհային
ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի, այս ա-
ռումով ունի բավական հուսադրող փորձ,
որտեղ, իհարկե, որոշիչ է երկրների կառա-
վարությունների իրականացրած միջոցառումների դերը։ Պահանջարկի շոկի հե

տևանքով առաջացած ճգնաժամին դիմա
կայելու համար այսօր ևս կառա
վա
րու
թյունները մեծ անելիք ունեն, մասնավո
րապես՝ խթանել համախառն պահանջար
կը, ինչպես նաև, ավելացնելով պետական
ծախսերը, ձեռնարկություններին ապահո
վել դրամական միջոցներով, որպեսզի վերջիններս չգնան աշխատողների կրճատ
ման ճանապարհով, ինչը, իր հերթին, թույլ
կտա բնակչությանն ապահո
վել որոշակի
եկամուտներով և խթանել պահանջարկը։
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Из-за распространения коронавируса на мировом рынке нефти произошло редкое сочетание
факторов, влияющих на цены на нефть: с одной стороны, увеличение объемов поставок, а с другой
стороны - снижение объемов потребления нефти и отсутствие «стабилизирующего производства»
на рынке. Эксперты ООН также добавляют к вышеупомянутым факторам финансовые проблемы
стран. Все это привело к девальвации национальных валют нефтедобывающих стран и стран с
чувствительной к нефти экономикой, что, в свою очередь, по мнению экспертов, приведет к сок
ращению прямых иностранных инвестиций и к снижению мирового ВВП.
Ключевые слова: коронавирус, нефть, мировой рынок, валютный курс, кризис, шок
Diana GALOYAN
Acting Rector of ASUE,
Doctor of Sciences (Economics), Professor

ON SOME OF THE PROJECTED SHOCKS OF THE WORLD
ECONOMY SUBSEQUENTLY COVID-19
A rare combination of factors influencing oil prices in the global oil market has taken place due
coronavirus outbreak: on the one hand, an increase in supply, and on the other hand, a decrease in
oil consumption and the absence of «stabilizing production» in the market. UN experts also add to the
above factors the financial problems of countries. All this led to the devaluation of the national currencies of oil-producing countries and countries with an oil-sensitive economy, which, in turn, according
to experts, will lead to a reduction in foreign direct investment and a decrease in global GDP.
Keywords:
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ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
ԵՎ ՀԱԿԱԶԴՄԱՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՈՒՐՎԱԳԾԵՐԸ

Հիմնաբառեր. կորոնավիրուս, COVID-19 համա		
վարակ, ճգնաժամ, պետական
		
աջակցություն, փոքր և միջին
		ձեռնարկատիրություն

Միքայել
ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ
Տնտեսագիտության դոկտոր,
պրոֆեսոր
1983 թ. ավարտել է ԵրԺՏԻ
(այժմ՝ ՀՊՏՀ) պլանատնտեսա
գիտական ֆակուլտետը, 1987 թ.՝
ասպիրանտուրան: 1987-1990 թթ.
աշխատել է ԵրԺՏԻ արդյունա-
բերության էկո
նոմիկայի ամ
բիոնում՝ որպես դասախոս:
2009-2012 թթ. եղել է ՀՊՏՀ
միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական գործունեության
կազմակերպման ամբիոնի վարիչ: 2012 թ. առայսօր ամբիոնի
վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար է:
2012-2017, 2017-2019 թթ. ըն
տըրվել է ՀՀ ԱԺ պատգամա
վոր: 2017-2018 թթ. զբաղեցրել
է ՀՀ ԱԺ նախագահի տե
ղակալի պաշտոնը: 2018 թ. դեկ
տեմբերի 9-ին ԱԺ պատ
գա
մավոր է ընտրվել «Բարգավաճ
Հայաստան» կուսակցության
համապետական ընտրական
ցուցակով: Պարգևա
տրվել է
«Մխիթար Գոշ» (2016), «ԵԱՏՄ
զարգացման գործում ներդրած
ավանդի համար» (2019) մե
դալ
ներով։ Հեղինակ է 150-ից
ավելի գիտական աշխա
տու
թյունների, այդ թվում` մենա
գրությունների և ուսումնական
ձեռնարկների:
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Հոդվածը վերաբերում է Հայաստանի Հանրա
պետության տնտեսության վրա COVID-19 համավարա
կի ազդեցության վերլուծությանն ու դրա հե
տևանքների գնահատմանը։ Քննարկվում են համա
վարակի ներգործությամբ պետական և մասնավոր
հատ
վածներում սպասվելիք տնտեսական փոփո
խու
թյունները, ռիսկերն ու հնարավոր լուծումները։
Անդրադարձ է կատարվում ինչպես խոշոր ընկերու
թյուններին, այնպես էլ փոքր և միջին ձեռնարկու
թյուններին, գնահատվում է նախատեսված պետա-
կան աջակցության արդյունավետությունը։ Առա
ջարկվում են լուծումներ համաշխարհային ճգնաժա
մին դիմակայելու և ստեղծված իրավիճակը հնարա
վորինս նվազագույն կորուստներով հաղթահարելու
համար։

Ա

րդեն որոշակի ժամանակահատված է, որ
ամբողջ աշխարհը բախվել է կարծես թե
դժվարհաղթահարելի մի համավարակի՝ կորոնավիուսի
հետ, որի մասին Առողջապահության համաշխարհային
կազմակերպությանը տեղյակ է պահվել դեռևս 2019 թ.
դեկտեմբերի 31-ին։ Դրանից հետո աշխարհի մոտ 200
երկրում հայտնաբերվել են կորոնավիրուսով վարակվածության դեպքեր, սակայն առաջին եռյակում են ԱՄՆ-ը,
Իսպանիան և Իտալիան: Մեր հանրապետությունում
նույնպես, ցավոք, դեռևս փետրվարի վերջին հայտնա
բերվեց առաջին վարակակիրը, որը վերադարձել էր Իրա
նից։ Այս հոդվածը շարադրելիս, այսինքն՝ ս.թ. ապրիլի
6-ի դրությամբ, Հայաստանի Հանրապետությունում ար
դեն գրանցվել է վարակի 833 դեպք։
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բազում հրատապ խնդիրներ։
Այժմ փորձենք ներկայացնել այդ խնդիր-
ների քանակական կողմը։
Ովքե՞ր և ինչպե՞ս են տուժելու մեր հան-
րապետությունում համավարակի հետևանքով։ Այսպես՝ ակնհայտ է, որ կենտրոնական դեմքը մարդն է՝ քաղաքացին։ Հայաստանի Հանրապետությու

նում կան 626
հա
զար վարձու աշխատողներ, որոնցից
203 հազարը՝ պետական հատվածում, այդ
թվում՝ դպրոցներում, բանակում, ոստիկանությունում և այլն։ Պետական հատվածում
ներգրավվածները, ըստ էության, պաշտպանված են, և նրանք ստանալու են իրենց
աշխատավարձերը։ Մինչդեռ մնացյալ 423
հազարն աշխատում է մասնա
վոր հատ-
վածում՝ գումարած ավելի քան 400 հազար
գյուղաբնակ մեր հայրենակից
ները։ 423
հազարից շուրջ 73 հազարն աշխատում է
խոշոր առևտրային ընկերություններում,
որոնց հետ կապված, համոզված ենք, խընդիրներն ավելի քան ակնհայտ են, քանի
որ խոշոր ձեռնարկությունների գոր
ծու
նեությունը մի կողմից ռիսկային է, բայց
մյուս կողմից՝ կանխատեսելի, կառավարու
մը՝ ավելի որակյալ, իսկ պետական աջակցությունը՝ հնարավորինս հասցեա
կան։
Հարկ է նշել, որ ՀՀ կառավարությունը 80
մլրդ դրամի ներարկում է նախատեսել բիզնեսի աջակցության և զարգացման համար,
ինչը, կարծում ենք, պետք է իրականաց
վի բանկերի միջոցով՝ համապատասխան
բիզնես-վարկերի իրատեսական գնահատ
ման հիմքի վրա, քանի որ համավարակի
ավարտից հետո կլինեն արժեքների ու
մրցունակ ոլորտների և բիզնեսի ճյուղերի
վերագնահատումներ։
Հստակ է, որ բարձր և տեղեկատվա
կան տեխնոլոգիաները, հանրային կյան
քի թվայնացումը, արհեստական բանականությունը և այդ շարքին ուղղված ոլորտ
ները միշտ կլինեն պահանջարկված։
Նշենք, որ պայմանական խոշոր ընկե
րությունները Հայաստանի Հանրապետու
թյունում շուրջ 12 հազար են, որոնք աշխատում են ավելացված արժեքի հարկի ռե-
ժիմում։
Հաջորդ հատվածը շուրջ 67 հազար
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Մենք չենք անդրադառնա արտակարգ
դրությանն ու առողջապահական ներկա
խնդիրների լուծմանը, այդ մարտահրա
վերների հաղթահարման բժշկական և
պրոֆիլակտիկ հարցերին։ Որպես տնտե
սագետ՝ այժմ անչափ կարևոր է գնահատել համավարակի տնտեսական հետևանքները։
Աշխարհի ՀՆԱ-ն, որը, ըստ 2019 թ.
տվյալ
ների, 85 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար էր,
ներկայում կրճատվել է ավելի քան 3 տրի
լիոնով, և այդ գործընթացը շարունակվում
է։ Հայտնի է նաև, որ նավթի գինն իջել է
մինչև 25 ԱՄՆ դոլար, ինչն աննախադեպ
է։
Մեր հանրապետության համարչափա
զանց բացասական է դիտարկվում նաև
պղնձի բորսայական գնի անկումը, որը
վերջին մեկ ամսում 6000-ից իջել է մինչև
4800 ԱՄՆ դոլար՝ 1 տոննայի դիմաց։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետու
թյունը տարեկան արտահանում է մոտ 400420 հազար տոննա պղնձի խտանյութ,
որը համարժեք է 100 հազար տոննա մա
քուր պղնձին, և որը, ի դեպ, երկրի ողջ արտահանման ծավալի շուրջ 30%-ն է: 2019 թ.
արտահանվել է մոտ 600 մլն ԱՄՆ դոլարի
միայն պղնձի և մոլիբդենի խտանյութ։
Արտակարգ դրության ուժի մեջ մտնե
լուց հետո միանգամայն բացորոշ դարձավ,
որ ձեռնարկատիրական գործունեության
ծավալները կտրուկ անկում են ապրելու, և,
ամենապարզ գնահատականներով, դա շա-
րունակվելու է ևս 3-4 ամիս։ Իհարկե, առաջին հարվածներն արդեն իսկ բաժին են ըն
կել զբոսաշրջության և դրան առնչվող մի
շարք այլ ոլորտների, ինչպիսիք են ավիա
փոխադրումները, հյուրանոցները, հանրա
յին սննդի օբյեկտները, հանրային ու տրանսպորտի այլ տեսակները և այլն։
Ակնհայտ է, որ մարդկանց կյանքը և
բիզ
նեսը չի կարելի դնել նույն նժարին,
սակայն դրանց պետք է հակազդել՝ ցուցա
բերելով սառնասրտություն և մասնագի
տական բարեխղճություն։ Օրինակ՝ առող
ջապահական ոլորտի աշխատողները ոչ
միայն պետք է համակողմանի գնահատ
վեն, այլև այդ ոլորտում պետք է լուծ
վեն
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փոքր և միջին ձեռնարկություններն են, որ
տեղ աշխատում է մոտ 300 հազար մարդ:
Նրանց մեծ մասն անհատ ձեռնարկատեր
է: Նշենք նաև, որ փոքր և միջին ձեռնար
կություններն այսօր ապահովում են մեր
հանրապետության ՀՆԱ-ի մոտ 25%-ը
(2009 թ.՝ մոտ 41%-ը)։ Հասկանալի է, որ
այս ոլորտն ունի ընդգծված սոցիալական
նշանակություն, ուստի դրան աջակցելու
համար Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությունը նախատեսել է 25 մլրդ
դրամ։ Նախանշվում է, որ այս աջակցու
թյունը նույնպես պետք է իրակա
նաց
նեն
բանկերը, ինչը, կարծում ենք, կլինի տեխ
նիկապես շատ բարդ վարչարա
րու
թյուն.
եթե բոլոր փոքր և միջին ձեռնարկություն
ները ցանկություն հայտնեն օգտվելու աջակցությունից, ապա բանկային սպասար
կումը ամիսներ կտևի: Սպասարկման ռիսկերից է նաև այն, որ բանկերը նախա
պատվությունը կտան առավել քիչ ռիսկա
յին ոլորտների փոքր և միջին ձեռնար
կություններին՝ այդպիսով իրենց ռիսկերը
նույնպես դարձնելով հեշտ կառավարելի:
Եվ վերջապես, եթե մենք 25 մլրդ դրամը
բաժանենք 67 հազար փոքր և միջին ձեռ
նարկությունների վրա, կստանանք 700
ԱՄՆ դոլար։ Ընդունենք՝ յուրաքանչյուր
փոքր և միջին ձեռնարկություն ունի 5 աշ
խատող, այդ դեպքում յուրաքանչյուրին
կհասնի մոտ 10 000 դրամ։
Այդուհանդերձ, կառավարության ծրա
գրով նախատեսվում է նաև աջակցու
թյուն ցուցաբերել փոքր և միջին ձեռնար
կու
թյուններին յուրաքանչյուր հինգերորդ
աշխատողի հաշվով՝ նրանց աշխատա
վարձի չափով, եթե այդ ձեռնարկություն
ներում աշխատատեղեր չեն կրճատվելու։
Համոզված ենք՝ նախատեսված գու
մարները համեստ են, և կարճ ժամանակ
անց դրանց ծավալները պետք է ավելացնել
մի քանի անգամ։ Հաշվի առնենք, որ նշված
փոքր և միջին ձեռնարկությունների մեծ
մասն ունի նաև վարկեր, որոնց տոկոսներն
աներկբայորեն պետք է սառեցնել 3-4 ամ-
սով, ինչպես նաև հայտարարել վարկա
յին մասնակի համաներում՝ պետու
թյան
սուբսիդավորմամբ, այլապես խնդիր
ներ

կառաջանան՝ կապված ավանդների հետ:
Արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրա
պետությունում կա շուրջ 1 մլն 650 հազար
վարկառու, որից 560 հազարը՝ սպառողա
կան: Բնականաբար, վարկերի տոկոսնե
րի հետաձգման կամ սառեցման առումով,
անչափ կարևորվում է կառավարության
կողմից սուբսիդավորման արդյունավետ
գործիքների կիրառումը: Օրինակ՝ եթե որևէ
տնտեսավարող արդեն իսկ հայտնվել է
բանկային համակարգի «սև ցուցակում»,
ապա մի՞թե նրան պետք է դուրս թողնել
աջակցության շրջանակից: Նմանապես,
նույն կարգավիճակում են տասնյակ հա
զարավոր գյուղացիական տնտեսություն
ներ: Հետևաբար՝ անհրաժեշտ է հրատապ
սրբագրել այդ «սև ցուցակները»՝ թույլ տալով, որ տնտեսությունն իրապես աշխա

տի: Ի դեպ, փոքր և միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտների վարկերի տոկոս
ների սուբսիդավորման և նրանց աջակ
ցություն տրամադրելու հարցը որոշում է
ոչ թե բանկը, այլ ՀՀ Էկոնոմիկայի նախա
րարության Ներդրումների աջակցության
կենտրոնը:
Ֆինանսական հոսքերի ներարկումը
տնտեսություն պետք է կազմակերպել այն
պես, որ չխաթարվի պետության ֆինան
սական կայունությունը: Ուստի Հայաս
տանի Հանրապետության կենտրոնական
բանկն ամենօրյա ռեժիմով պետք է թույլ
չտա արտարժույթի պակասորդի առաջա
ցում շուկայում, այլապես որոշ ժամանակ
անց կունենանք թռիչքային գնաճ և ապ
րանքային ներդրումների պակասորդ:
Այդ առումով, իհարկե, մեր պահուստ
ներն անվերջանալի չեն, և, ինչ-որ պահից
սկսած, տնտեսությունը պետք է աշխատի:
Նաև այդ պատճառով մենք չպետք է
թույլ տանք արտակարգ դրության հե
տևանքով աշխատանքը կորցրած մեր հայ-
րենակիցների կտրուկ աղքատացում: Դա
վերաբերում է տասնյակհազարավոր՝ ինչ
պես գրանցված, այնպես էլ չգրանցված
աշխատողներին: Այդ նպատակով, կար
ծում ենք, կառավարությունը նախ՝ մեկերկու ամսով պետք է նրանց տրամադրի
նվազագույն աշխատավարձ, ապա, հաշվի
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տիրական ոլորտներ կվերանան: Աշխար-
հը ձեռք կբերի նոր մտածելակերպ, բնակ
չությանը կառաջարկվեն արդիա
կան, ա
ռավել ժամանակակից ծառայություններ,
սպառողը կունենա նոր վարքագիծ և վար
քականոն: Եվ այն գործարարները, որոնք
թվացյալ ռիսկային, բայց, իրականում, հեռանկարային ներդրումներ կանեն այդ

ոլորտներում, ապագայում կարձանագրեն
հաջողություններ: Ուստի կունենանք նոր
աշխարհ, ապրանքային և ֆինանսական
նոր շուկաներ, նոր մտածելակերպով քա
ղաքացի, կյանքի նոր որակ և նոր ճաշակ:
Սակայն, առայժմ պետք է դիմակայել
այս արհավիրքին, որը, ցավոք, խլում է
մարդկային կյանքեր: Պետք է լինել գեր
կազմակերպված, չընկճվել ֆինանսական
և տնտեսական կորուստներից և, իհարկե,
ներշնչվել լավատեսությամբ:
Աստված բոլորիս պահապան:

ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ

առնելով այն հանգամանքը, որ պե
տա
կան բյուջեից պետք է իրականացվեն մե
ծածավալ կապիտալ ներդրումներ տար
բեր ոլորտներում (օրինակ՝ ճանապարհա
շինության, ջրամբարաշինության, էներգե
տիկայի և այլն), հենց այդ ոլորտներում էլ
աշխատանքը կորցրած մարդկանց պիտի
առաջարկի աշխատատեղեր: Նույն կերպ,
մարդկանց մի մասին էլ կարելի է ուղղորդել
դեպի գյուղատնտեսության ոլորտ, որտեղ
վարակի ռիսկերը նվազ են, և սեզոնային
աշխատանքի մեծ պահանջարկ կա:
Կարծում ենք, որ մեր մեծաթիվ հայրե
նակիցներ, որոնք մշտապես մեկնում էին
արտագնա աշխատանքի, այս տարի նման
հնարավորություն չունենան: Ուստի նրանց
մի մասը նույնպես կաշխատի տեղական
գյուղատնտեսական կամ շինարարական
ոլորտներում: Իհարկե, լուծումներն իրա
կան կյանքում շատ բարդ են, բայց ոչ անհնար: Միաժամանակ, ներքին շուկայում
պետք է ամեն գնով ձևավորել վճարու
 նակ
պահանջարկ, որպեսզի քաղաքացին նվազագույն կենսապահով
մամբ լուծի իր սո
ցիալական հարցերը և պահանջարկ ձևա-
վորի արտադրության և առևտրի ոլորտների համար, մյուս կողմից՝ պետական բյուջում լինեն մուտքեր, և երրորդ կողմից՝ ար
տադրության և ծառայությունների, առևտ
րի ոլորտի աշխատողները նույնպես ունենան աշխատանք: Հաշվի առնենք, որ ֆի-
նանսական տրանսֆերտներն արտ
երկ
րից նույնպես նվազելու են:
Ակնհայտ է, որ ֆինանսական հոսքերի
ներարկումը տնտեսություն, միևնույն է,
կար
ճաժամկետում և միջնաժամկետում
հանգեցնելու է որոշակի գնաճի:
Այս ճգնաժամից հետո ռիսկային և պա
հանջարկ ունեցող տարբեր ձեռնար
կա-

Հ.Գ. Երեխա ժամանակ տատիկիցս հա
ճախ էի լսում, որ պատերազմի տա
րիներին սով է եղել, դաժան կյանք,
սակայն այդ ամենը, ի վերջո, հաղթա-
հարվել է: Այո՛, միգուցե, հիմա էլ դրա
մի պակաս զգանք, ու այն հաճախ
չբավարարի, բայց ինչ-որ մեկն ասել
է, որ փողը ստեղծվել է հենց նրա հա
մար, որ չբավարարի:
Եվ մի մտորում էլ: Մինչ այս կորո
նա
վիրուսային համաճարակն ասում
էինք, թե աշխարհում գիտությունը
զար
գանում է, տեխնոլոգիական ա-
ռաջընթաց է գրանցվում օրեցօր: Եվ
ուրեմն՝ մի՞թե ինչ-որ պահի թե
րա
գնահատվեց այս համավարակի ռիս-
կը՝ ժամանակին համապատասխան
պատվաստանյութեր ստեղծելու առումով...
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ КОРОНАВИРУСА
И КОНТУРЫ ПОЛИТИКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Данная статья посвящена анализу влияния эпидемии COVID-19 на экономику Республики Ар
мения и оценки последствий. В статье рассматриваются ожидаемые экономические изменения и
риски в связи с глобальной эпидемией, а также возможные решения для государственного и част
ного секторов. В статье рассматриваются как крупные компании, так и малые и средние предприя
тия, оценивается эффективность планируемой государственной поддержки. Предлагаются реше
ния, чтобы противостоять глобальному кризису и минимизировать потери.
Ключевые слова: коронавирус, COVID-19, кризис, государственная помощь,
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ASSESSMENT OF ECONOMIC CONSEQUENCES OF CORONAVIRUS
AND CONTOURING OF COUNTERACTION POLICY
This article analyzes the impact of the COVID-19 epidemic on the economy of the Republic of
Armenia and assesses its consequences. Article discusses the expected economic changes and risks associated with the global epidemic, as well as possible solutions for the public and private sectors. Both
large companies and small and medium enterprises are discussed, the effectiveness of the planned
state support is evaluated. Solutions are proposed to counter the global crisis and minimize losses.
Key words:
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ՊԱՅՔԱՐ ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ԴԵՄ.

ԴԵՊԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՃԳՆԱԺԱ՞Մ, ԹԵ՞ ՃԳՆԱԺԱՄԻ
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ

Մենք բոլորս այսօր տնային աշխատանք ունենք անելու։
Անգելա Մերկել,
Գերմանիայի կանցլեր
Հիմնաբառեր. տնտեսական ճգնաժամ,
		տնտեսության արգելակում,
		
տնտեսական ակտիվություն

Համավարակի ի հայտ գալը լուրջ մարտահրավեր
է՝ նետված համայն մարդկությանն ու կյանքի բոլոր
բնագավառներին, որից անմասն չեն կարող մնալ
տնտեսագետները։ Որքան էլ ականջահաճո չլինի,
բայց տնտեսագիտական ուսմունքի հետևորդ
ները
սիրում են ճգնաժամեր, քանի որ դա նոր հնարավորություն է, յուրօրինակ մի մրցավազք՝ դրսևորելու
իրենց մասնագիտական կարողությունները: Ստեղծված իրավիճակը շարժել է նաև տնտեսագետների
մասնագիտական ինքնասիրությունն ու հետաքրքըրությունը։ Դեռևս մասնագիտական առաջին քայլերը
կատարելիս մենք կարդացել ու խոսել ենք ճգնա
ժամերի պատմության մասին՝ Մեծ դեպրեսիա
յից՝
մինչև 2008 թ. ֆինանսական ճգնաժամ։ Եվ տնտեսագիտական հանրության այսօրվա «տնային աշ
խա
տանքն» է՝ նախկին ճգնաժամերի ուսումնասի
րությամբ թրծված գործիքներ բանեցնել՝ միտված
հասունացող այս ճգնաժամի ազդեցությունը գնահատելուն և դրա մեղմանն ուղղված քայլեր մշա

կելուն:

Հայկ
ԲԵՋԱՆՅԱՆ
Տնտեսագիտության
թեկնածու, ասիստենտ
2014 թ., ավարտելով ՀՊՏՀ-ն
«Մակրոտնտեսական քաղա
քականություն և կանխատե
սում» մասնագիտությամբ, ընդունվել է աս
պիրանտուրա՝
«Ֆինանսներ, հաշվապահա
կան հաշվառում» մասնագի
տությամբ: 2017 թ. ստացել է
տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան և աշ
խատանքի անցել ՀՊՏՀ բան-
կային գործի և ա
պա
հովա
գրության ամբիոնում. սկզբում՝
որպես դասախոս, ապա ասիստենտ: Հեղինակ է 2 մենագրության և 10-ից ավելի գիտական
հոդվածների:

Մ

երօրյա տնտեսական զարգացումների պայմաններում՝ աշխարհի առաջատար համալ
սարաններում, ֆինանսական և հետազոտական կենտ
րոններում լավագույն տնտեսագետներն արդեն հասցրել
են հրապարակել բազմաթիվ վերլուծականներ՝ նվիրված
COVID-19 համավարակի պատճառով առաջացած իրա
վիճակին։ Ընդ որում, եթե համավարակի առաջին օրերին
հնչող կարծիքները սահմանափակվում էին սոսկ փոր-
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

COVID-19–ի ազդեցությունը ԱՄՆ-ի տնտեսական զարգացումների վրա

Աղբյուրը՝ U.S. ECONOMY TO SHRINK 24% FROM APRIL to JUNE 2020: Goldman Sachs.

ձագիտական գնահատականներով, ապա
հետագայում ավելացավ գործոնային վերլուծությունների, էկոնոմետրիկ գնահատա-
կանների ու մինչև անգամ դինամիկ-ստո
խաստիկ ընդհանուր հավասարակշռության (DSGE) մոդելների կիրառմամբ իրականացված հաշվարկների թիվը։ Ինչպես
երևում է գծա
պատկեր 1-ից, պետական
բյու
ջեի առաջնային պա
կասուրդը 20182019 թվա
կան
ներին եղել է դրական,
2019-ին, ըստ գնահատականների, հասել
է 1,8 տոկոսի, իսկ 2020 թվականին, ըստ
2020 թվա
կանի բյուջեի մա
սին օրենքի,
նախատեսվում է մոտեցնել զրոյական մա
կարդակի։
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն
այս իրավիճակը համարում է Երկրորդ հա
մաշխարհային պատերազմից հետո ամե
նամեծ մարտահրավերը1, Կոլումբիայի համալսարանի պրոֆեսոր Ադամ Տուզը COVID19-ը դիտարկում է որպես բոլոր ժամանակ
ների ամենախոշոր ճգնաժամ զարգացող
շուկաների համար2, իսկ մասնագետների

մեկ այլ խմբի կարծիքով էլ՝ շատ մարդիկ
COVID-19 համավարակի մեջ նախ՝ տես
նում են տնտեսական ճգնաժամ, հետո
նոր միայն կյանքի և առողջության հետ
կապված ռիսկեր3։
Անդրադառնալով համավարակի՝ տըն-
տեսության վրա ունեցած ազդեցության քանա
կական գնահատականներին, ապա,
համաձայն Լոնդոնի Տնտեսական քաղաքականությունների կենտրոնի հրապարակման, եթե ընդունենք, որ ստեղծված
սահմա
նափակումները դանդաղեցնում են
երկրների զարգացումը 50 տոկոսով, ապա
այս իրավիճակը 3 ամիս տևելու դեպքում,
տարվա արդյունքներով, կունենանք 10 տոկոս անկում4։ Գոլդմեն Սաքսը, վերլուծելով
տնտեսական զարգացումները, 2-րդ եռ
ամսյակի համար ԱՄՆ-ում կան
խատե
սում է 24 տոկոս տնտեսական անկում,
որը 3-րդ և 4-րդ եռամսյակների ամբող
ջական վերականգնման արդյունք
ներով
հնարավորություն կտա Միացյալ Նահանգ
ներին տարին ամփոփելու -3,8 տոկոս

1 Merkel: Coronavirus is Germany's greatest challenge since World War Two, https://www.dw.com/en/merkelcoronavirus-is-germanys-greatest-challenge-since-world-war-two/a-52830797
2 ADAM TOOZE, The Coronavirus Is the Biggest Emerging Markets Crisis Ever, March 23, 2020, https://foreignpolicy.com/2020/03/28/coronavirus-biggest-emerging-markets-crisis-ever/
3 Laura Oliver, Most people see COVID-19 as an economic crisis first, health risk second, survey finds March 18,
2020, https://www.weforum.org/agenda/2020/03/covid-19-public-perception-economic-health-crisis-coronavirus-pandemic-ipsos/
4 Pierre-Olivier Gourinchas, Flattening the pandemic and recession curves, UC Berkeley, Page 31-39, https://
voxeu.org/content/mitigating-covid-economic-crisis-act-fast-and-do-whatever-it-takes
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«գնով» կասեցնել համավարակի տարա
ծումը, թե՞ պահպանել տնտեսական ակտիվությունն ու այդպիսով ապահովել երկրի
կենսունակությունը։ Յուրաքանչյուր երկրի
ղեկավարության առջև դրված է այս հար
ցը՝ երբ սեղմել կարմիր կոճակը, երբ անջատել տնտեսությունը՝ կորուստները նվազագույնի հասցնելու համար։ Մեր երկիրը
մարտի 16-ին ընտրեց սահմանափակում
ների տարբերակը և արտակարգ դրության
ու տնտեսական գործունեու
թյուն
ների մի
շարք տեսակներ սահմանա
փակելու ճանապարհով փորձում է նվազագույն կո-
րուստներով դուրս գալ այս իրավիճակից։
Ի տարբերություն Հայաս
տանի, օրինակ՝
Բելառուսի նախագահ Ա. Լուկաշենկոն նա-
խապատվությունը տվել է առանց սահմա
նափակումների կյանքը շարունակելու մո-
տեցմանը։ Այս տարբերակն էր որդեգրել
նաև Իտալիայի կառավարությունը, որը,
չցանկանալով նվազեցնել զբոսաշրջության
հաշվին երկրում գեներացվող ՀՆԱ-ն,
նախընտրեց չկիրառել սահմա
նափակումներ և այդպիսով, փրկելով տնտեսությունը,
փրկել երկիրը համավարակից։ Սակայն,
ընդամենը 2 շաբաթում համավարակն այն
չափով տարածվեց, որ երկիրը ստիպված
էր կիրառել առավել խիստ սահմանափակումներ, որոնք արդեն այսօր հանգեցնում
են շատ ավելի մեծ կորուստների։ Եվ այդ
խնդիրներն ունեն այնպիսի խորը բովանդակություն, որ, ըստ ականավոր տնտեսագետ Բլանշարդի, պետք է դառնան Եվրա
միության կենտրոնական բանկի գերխըն
դիրը՝ հնարավորություն տալով խուսափելու հերթական եվրոճգնաժամից6։ Ի դեպ,
նույն քաղաքական ուղղությունը, իհարկե,
որոշ ժամանակային հետաձգումով, իր
ելույթում հաստատել է նաև ԱՄՆ նախա
գահ Դոնալդ Թրամփը։
Այնուհանդերձ, որքան էլ որ երկրների
ղեկավարներն այս կամ այն կերպ փոր
ձեն արդիականացնել իրավիճակային լու-
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անկումով5, և սա այն պարագայում, երբ
ընդամենը 2 շաբաթ առաջ նույն հեղինա
կը 2-րդ եռամսյակի համար կան
խատե
սում էր մինչև 5 տոկոս անկում։
Համաշխարհային տնտեսական զար
գացումների նկատմամբ սպասումները բավական մտահոգիչ են։ COVID-19-ի բացասական ազդեցությունն արդեն իսկ դրսևորվել է ֆինանսական և հումքային շուկանե
րում։ Երկրները փակել են սահմանները,
նվազել են առևտրաշրջանառությունը և
թողարկման ծավալները, և եթե տարե
սկզբին 2020 թվականի համար կանխա
տեսվում էր 2,8 տոկոս համախառն աճ,
ապա այսօր արդեն այս կանխատեսումը
շրջվել է գլխիվայր, և անկումն անխուսա
փելի կլինի։
Ուշագրավ է նաև վերլուծություններում
շետադրումների փոփոխությունն՝ ըստ ժա-
մանակագրության։ Եթե համավարակի ա
ռաջին օրերին շրջանառվող կարծիքները
հիմնականում շոշափում էին աճի դանդաղեցման տեսլականը, ապա արդեն 2 շա
բաթ անց բոլորն են սկսել անդրադառնալ
ճգնաժամի անխուսափելիությանը։ Իսկ
ինչ վերաբերում է բովանդակային բաղադ
րիչներին, պետք է ընդգծել, որ բոլոր այդ
վերլուծություններում քանակական գնա
հատականներ հնչեցնելիս կարմիր թելի
նման առանձնանում են 3 հիմնական ա-
ռանցքներ։
Դրանցից առաջինը վերաբերում է պե-
տության կողմից կիրառվող սահմանա
փա
կումներին։ Ստեղծված իրավիճակը,
ի տարբերություն նախորդ ճգնաժամային
դրսևորումների, սկիզբ է առել առողջապա
հական բնագավառից, ապա տա
րածվել
տնտեսության մեջ, ուստի, տնտե
սական
խնդիրը լուծելու համար նախ՝ պետք է
լուծել առողջապահականը։ Այս առումով,
երկրների ղեկավարության առջև հարց է
ծառանում. անջատե՞լ (Shut down) տնտե
սությունը, և տնտեսական ճգնաժամի

5 U.S. ECONOMY TO SHRINK 24% FROM APRIL to JUNE 2020: Goldman Sachs, https://finance.yahoo.com/
news/u-economy-shrink-24-april-155126416.html
6 Olivier Blanchard, Italy, the ECB, and the need to avoid another euro crisis, Peterson Institute for International
Economics, Page 48-50, https://voxeu.org/content/mitigating-covid-economic-crisis-act-fast-and-do-whatever-ittakes
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ծումները, միևնույն է, համաշխար
հային
տնտեսության «Shut down-ի կարմիր կո
ճակն արդեն սեղմված է», և համաշխար
հային տնտեսության վերաբերյալ վերջին
գնահատականներն արդեն գուժում են
տնտեսական ճգնաժամի, այլ ոչ թե դան
դաղման մասին։ Հետևաբար՝ երկրների
տնտեսական քաղաքականություններն այսօր ուղղվում են ոչ թե ճգնաժամի կան
խարգելմանը, այլ դրա հաղթահարմանը։
Երկրորդ առանցքը, որ կարևորվում է
համավարակի տնտեսական ազդեցության
գնահատման մեջ, վերաբերում է երևույթի
տևողությանը. որքա՞ն ժամանակ համավարակի պատճառով տնտեսությունը կմնա
«անջատված (Shut down)» վիճակում։ Հենց
այդ ժամանակն էլ կորոշի հա
մա
վարա
կի ազդեցության չափը։ Հաշվի առ
նելով
COVID-19-ի դրսևորած վարքագիծը և հատ-
կապես չինական փորձը՝ տնտեսագետ
ների շրջանում գերակշռում է այն վարկա
ծը, որ համաճարակի բացասական ազդե-
ցությունը կշարունակվի մինչև մայիսի
վերջ՝ առավելագույնը մինչև հունիս, և դա
շատ տեղերում ընդուն
վել է որպես վեր
լուծությունների բազային սցենար։ Հոռե
տեսական կանխատեսումն երը մատնանշում են ավելի երկար ժամանակահատ
ված, որի պարագայում հետևանքները,
բնականաբար, ավելի ցավոտ կլինեն։
Համավարակի հետևանքների դեմ պայ-
քարում երրորդ բաղադրիչը վերաբերում է
պետության վարած քաղաքականությանը։
Ընդ որում, եթե այս քաղաքականության
առաջնային ուղղությունը պետք է լինի հա
մավարակի դեմ պայքարը, ապա երկրորդ
բաղադրիչն իրենից ներկայացնում է դրա
հետևանքների վերացմանն ուղղված քայ
լեր։ Պետություններն արդեն իսկ սկսել են
իրականացնել բազմաթիվ ծրագրեր սպաս-

վող ճգնաժամը մեղմելու համար՝ այդ նպա
տակին ուղղելով իրենց ՀՆԱ-ի 10-13 տոկոսը (ԱՄՆ, Քաթար և այլն)։ Ընդ որում,
ամերիկացի տնտեսագետ, Նյու Յորքի հա-
մալսարանի պրոֆեսոր Նուրիել Ռուբինն
իր վերլուծության մեջ ներկայացնում է, որ
բոլոր երկրների ղեկավարները տնտեսու
թյունը փրկելու և իրենց քաղաքացինե
րին կոլապսից ազատելու համար պետք է
ծախսեն ՀՆԱ-ի շուրջ 10 տոկոսի չափով
միջոցներ7։ Իհարկե, ոչ բոլոր երկրները
կարող են իրենց թույլ տալ նման խոշոր
ներարկումներ ճգնաժամը կանխելու հա
մար, և զարգացող երկրները ճգնաժամի
կանխարգելման համար սահմանափակ
վել են հիմնականում 2-3 տոկոսի չափով
աջակցության փաթեթներով8։
Անդրադառնալով մեր երկրում տիրող
իրավիճակին՝ նշենք, որ այստեղ տնտե
սու
թյունը սահմանափակելու մասին ազ
դարարվեց բավական ուշ. մարտի 16-ին
հայտարարվեց արտակարգ դրություն, որն
ավելի խստացվեց՝ ապրիլի 1-ից սկսած։
Ոմանք արտակարգ դրությունը համարում
են ուշացած, ոմանք՝ ժամանակին, սակայն,
տնտեսության տեսանկյունից, թեկուզ և 2
շաբաթ ավելի ուշ տնտեսության սահմանա
փակումները գործարկելը կունենա իր
դրական էֆեկտները։ Համաձայն ԱՎԿ հրա
պարակած տվյալների՝ այս տարվա առա
ջին 2 ամսվա արդյունքներով, կուտակային տնտեսական ակտիվության ցուցանի
շը կազմում է 8,7 տոկոս9, իսկ եռամսյակի
համար կանխատեսվում է շուրջ 6 տոկոս
ակտիվության աճ։ Սա հնարավորութուն
է տալիս կանխատեսվող դժվարին 2-րդ
եռամսյակից առաջ ունենալու բավական
հուսալի նախադրյալներ և համավարակի
արագ ավարտվելու դեպքում ակնկալել
առավել քիչ կորուստներ։ Այնուհանդերձ,

7 «Беспрецедентное свободное падение». Кризис, вызванный коронавирусом, не похож ни на один из
известных — Рубини. https://nv.ua/biz/economics/mirovoy-ekonomicheskiy-krizis-chem-on-otlichaetsya-ot-predydushchih-novosti-mira-50078101.html
8 International Monetary Fund, POLICY RESPONSES TO COVID-19, https://www.imf.org/en/Topics/imf-andcovid19/Policy-Responses-to-COVID-19?fbclid=IwAR1odhAOkj7du6HtenQYzhM3-LQOmXWLiC4oYBJObqKG1lpXYNUZrv2Xi4s
9 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական
հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2020 թ. փետրվարին (2020 թ. մարտի 25-ի դրությամբ),
https://www.armstat.am/am/?nid=134&id=726
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ՀՀ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի կանխատեսվող շարժընթացը
(կուտակային

Աղբյուրը` ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի պաշտոնական կայք և հեղինակի հաշվարկներ:

համաշխարհային զարգացումներն այն
քան էլ հուսադրող չեն։ Թեև, որպես փոքր
տնտեսություն, Հայաստանում ազդակնե
րը միանգամից չեն զգացվում, սակայն մոտ
ապագայում ճգնաժամի հարվածը հաս
նելու է նաև մեզ։ Դրան գումարվում է ար
տակարգ իրավիճակով պայմանավորված՝
տնտեսական գործունեության սահմանա
փակումները, և պատկերը դառնում է ամ-
բողջական ու մտահոգիչ։ Մասնավորապես՝ եթե գնահատման հիմքում դնենք այն
բազային սցենարը՝ ըստ որի համավարակի ազդեցությունը կպահպանվի մինչև մա
յիս-հունիս, որից հետո կվերականգնվեն
առնվազն նախորդ տարվա աճի տեմպերը,
և եթե հաշվի առնենք նախկինում գրանց
ված զարգացումները, ինչպես նաև տնտե
սության տարբեր ոլորտների տեսակա
րար կշիռները, կստանանք գծապատկեր
2-ում արձանագրված վիճակը:
Ինչպես երևում է գծապատկեր 2-ից,
նախանշված բազային սցենարի պայման
ներում, 2020 թվականի արդյունքնե
րով,
ՀՀ տնտեսության անկումը կկազմի շուրջ
5 տոկոս, որը կդառնա ամենախոշոր ան
կումը 2009 թվականի ճգնաժամից հետո։
Ինչ վերաբերում է առանձին ոլորտներին,
ապա արդյունաբերությունը նախորդ տար-
վա համեմատ կգրանցի զգալի անկում։
Ճյուղում բացառություն կկազմեն միայն
սննդամթերքի արտադրությունը և բնակ-

չությանը մատակարարվող էլեկտրաէներգիան, գազը և ջուրը, մնացած ճյուղերում
անկումն անխուսափելի է, և եթե նախորդ
տարվա արդյունքներով արդյունաբերու
թյան ոլորտն ունեցել էր դրական նպաս
տում ՀՆԱ աճին, ապա այս տարի դա կլի-
նի բացասական և, ըստ մեր հաշ
վարկ
ների, կտատանվի -1,3-ից -1,5 տոկոսի մի
ջակայքում։
Հաջորդ՝ առավել խոշոր անկումը կար
ձանագրվի ծառայությունների ոլորտում։
Մասնավորապես՝ զբոսաշրջության, տրանսպորտային փոխադրումների, կացության,
ինչպես նաև մշակույթի, զվարճություննե
րի և հանգստի ու սպասարկման այլ ծա
ռայությունների ծավալների նվազման հե
տևանքով ծառայությունների ոլորտը, որ
նախորդ տարիներին եղել է տնտեսական
աճին հիմնական նպաստողը, այս տարի
կարձանագրի ամենամեծ անկումը, որը
վերոնշյալ բազային սցենարի պայմաննե
րում կկազմի -3 տոկոս։
Մտահոգիչ է նաև շինարարության ոլոր-
տի պատկերը, որը ևս արտակարգ դրության պատճառով ներառվել է տնտե
սա
կան գործունեության սահմանափակում
ների ցանկում։ Իհարկե, այս ոլորտը հա
մաճարակի ավարտից հետո շատ արագ
կերպով կվերականգնի աճի տեմպը, ինչ
պես նաև 2020 թվականի պետական բյու
ջեով նախատեսված պետական կապիտալ
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ծախսերը կարող են էականորեն զսպել
ճյուղի անկումը, սակայն անգամ այդ պա-
րագայում աճի դանդաղումն անխուսափե
լի է։
Այսպիսով՝ ամփոփելով իրականացված
գնահատումները և անգամ որպես հիմք
ընդունելով այն լավատեսական գնահա
տականը՝ ըստ որի տնտեսության մնացած
ճյուղերը սահմանափակումների պատճա
ռով չեն տուժի, միևնույն է, 2020 թվակա-
նին կունենանք 4,5-5 տոկոս տնտեսա

կան անկում, և սա միայն այն պարագա
յում, եթե արդյունավետ գործեն պետու
թյան հակաճգնաժամային միջոցառում
ները, և հունիսին տնտեսությունը հնարա
վորինս արագորեն վերադառնա իր բնա
կանոն ընթացքին։
Ինչ վերաբերում է տնտեսական անկ
ման հարկաբյուջետային ազդեցությանը,
ապա գոյություն ունի դեպքերի զարգաց
ման 2 սցենար։ Դրանից առաջինի դեպ
քում պետք է ենթադրենք, որ ՊԵԿ-ը կկարողանա կատարել պետական բյուջեի հիմքում դրված եկամուտների հավաքագրու
մը, այն է՝ 1,607 մլրդ դրամ հարկային եկա-
մուտներ, ինչը նշանակում է, որ հարկեր/
ՀՆԱ ցուցանիշը կհասնի մոտ 26 տոկոսի։
Իրականում, սա այնքան էլ իրատեսական
սցենար չէ և, ամենայն հավանականու
թյամբ, չի կատարվի։ Եթե հիմք ընդու
նենք նախորդ տարիների միտումները,
հարկեր/ՀՆԱ ցուցանիշի շարժընթացը և
մեր կանխատեսած՝ իրական ՀՆԱ 5 տոկոս անկումը, ապա հարկային եկամուտ

ները 2020 թվականին կկազմեն շուրջ
1,430 մլրդ դրամ։ Արդյունքում, կա՛մ կա
ռավարությունը ստիպված կլինի վերանա
յել պետական բյուջեն, պայմանավորված
եկամուտների նվազեցմամբ, նվազեցնե
լով ծախսերն ու կատարելով անհրաժեշտ
վերաբաշխումներ, կա՛մ էլ պետք է գնա
նոր պարտքեր ներգրավելու ճանապար
հով, ինչը կնշանակի, որ ՀՆԱ անկման հե-
տևանքով առանց այն էլ բարձրացած պե-
տական պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշն էլ ավե
լի կբարձրանա։ Ճիշտ է, գործող հարկաբյուջետային կանոններն ունեն արտա

կարգ իրավիճակների համար նախատեսված բացառություններ, սակայն այդ ցու
ցա
նիշի վատթարացումը հետագա տա-
րիներին լուրջ խոչընդոտներ է ստեղծելու
սոցիալական քաղաքականու
թյան իրա
կանացման համար։
Ամփոփելով նշենք, որ թեև մեր գնա
հատականներով համավարակի դեմ պայ
քարն ի վերջո կավարտվի տնտեսական
ճգնաժամով, այնուհանդերձ, վերոնշյալ
բազային սցենարի իրականացումը ևս
հեշտ չի լինելու, քանի որ դրա իրագործմա
նը հասնելու համար նախ՝ պետք է սահ
մանված ժամանակահատվածում հաղ
թահարել առողջապահական ճգնաժամը,
ապա, դրան զուգահեռ, խելամիտ քայլեր
ձեռնարկել առաջացող տնտեսական ճըգ
նաժամը հնարավորինս կանխարգելելու
համար։ Եվ այս բոլորի իրականացման
համար կառավարությունը և մենք բոլորս
այսօր տնային աշխատանք ունենք անելու։
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Пандемия представляет собой серьезный вызов для всего человечества и всех сфер жизни, в
том числе и для экономистов. Как бы плохо это ни звучало, но представители экономической науки
«любят кризисы», поскольку это новая возможность, уникальная гонка для демонстрации своих
профессиональных способностей. Ситуация уже вызвал профессиональный интерес экономистов.
Делая наши первые профессиональные шаги, мы читали и говорили об истории кризисов, от
Великой Депрессии до финансового кризиса 2008 года. И главная задача современного эконо
мического сообщества состоит в том, чтобы использовать инструменты, изученные oт прошлых
кризисов, для оценки воздействия этого кризиса и разработки мер по его улучшению.
Ключевые слова: экономический кризис, закрытие экономики, экономическая активность
HAYK BEJANYAN
Expert at AMBERD Research Center, ASUE,
PhD in Economics

FIGHT AGAINST PANDEMIC: TO ECONOMIC CRISIS OR CRISIS PREVENTION?
The pandemic is a serious challenge to all humanity and all spheres of life, of which includes also
economists. No matter how bad it sounds, but followers of economics "love crises" as it is a new opportunity, a unique race to show their professional abilities. The situation has already run the professional
interest of economists. While doing our first professional steps, we have read and talked about the
history of crises, from the Great Depression to the 2008 financial crisis. And the homework of the
economic community today is to use the tools learned through the study of past crises to assess the
impact of this crisis and develop steps to improve it.
Key words:

economic crisis, economy shut down, economic activity
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«ՀԱՐԹԵՑՆԵԼՈՎ»
ԱՆԿՄԱՆ ԿՈՐԸ.

ՀԱՄԱԿԱՐԳՎԱԾ
ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ
ԵՎ ԴՐԱՄԱՎԱՐԿԱՅԻՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ
ԸՆԴԴԵՄ COVID-19-Ի
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ

Ի՞նչ է լինում, երբ տնտեսությունը կանգ է առնում մի քանի շա
բաթով կամ ամսով՝ առողջապահական կամ, թեկուզ, մեկ այլ
պատճառով։ Տնտեսությունը կանգնեցնելն ամենևին էլ նման չէ
էլեկտրական լամպ անջատելուն: Դա ավելի շատ նման է միջու
կային ռեակտոր անջատելուն. կա՛մ դա կանես աստիճանաբար
ու զգուշորեն, կա՛մ էլ ռեակտորը կհալչի։
Ջոն Հ. Քոքրեյն1

Նարեկ
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Հիմնաբառեր. կտրուկ կանգ, առաջարկի շոկ,
		իրացվելիություն, տնտեսական
		
խթանում, միջոցառումների փաթեթ

ՀՊՏՀ ասպիրանտ
2019 թ., ավարտելով ՀՊՏՀ-ն,
ընդունվել է ասպիրանտուրա:
2016-2018 թթ. եղել է ՀՊՏՀ «Ամ
բերդ» հետազոտական կենտրո
նի հետազոտող, ապա փորձա
գետ:
Վերապատրաստումներ է ան
ցել աշխարհի տարբեր երկրնե-
րի հեղինակավոր կազմակեր
պություններում:

Հանրային քաղաքականության պատասխանա
տուներն այժմ երկու խնդիր ունեն. նախ՝ «հարթեցնել
համավարակի կորը», ապա դրա հետևանքով առա
ջացած «տնտեսական անկման կորը»։ Կտրուկ անկման սցենարից խուսափելու համար մակրոտնտեսական քաղաքականություն մշակողներն ակտիվորեն
գործի են դնում հարկաբյուջետային, դրամավարկա-
յին և մակրոպրուդենցիալ քաղաքականությունների
գործիքակազմեր։ Այս գործիքներն ամենազանգվա-
ծային և լայն կերպով կիրառվում են ԱՄՆ-ում, իսկ
զարգացող երկրները, որոնց համար տնտեսական
անկման ռիսկերը նույնիսկ ավելի սուր են, արձա
գանք
ման ավելի համեստ հնարավորություն
ների
պայմաններում պետք է ձգտեն առավելագույն թիրա-
խավորվածության և արդյունավետության։

Ի

նչպե՞ս է բնորոշվում այսօրվա առողջապահական քաղաքականությունը. սոցիալական
հեռավորության սահմանմամբ, մարդկանց ֆիզիկական
շփումների սահմանափակմամբ փորձ է արվում թույլ
չտալու համավարակի կտրուկ տարածումը, որպեսզի չգերազանցվի առողջապահական հնարավորությունների
1

John H. Cochrane, Coronavirus monetary policy, Economics in the Time
of COVID-19, CEPR Press. Mar 6, 2020, p. 105։ https://voxeu.org/content/
economics-time-covid-19.
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1.

2020/

բ) Տնտեսական անկման կորը

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Համավարակի և տնտեսական անկման կորերը

Աղբյուրը՝ Արժույթի միջազգային հիմնադրամ, Policy Tracker, տե՛ս https://www.imf.org/en/Topics/
imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19 (28.03.2020թ դրությամբ առկա տեղեկատվության
համապատասխան):

«սահմանագիծը»։ Այլ կերպ ասած, «հար-
թեցվում է հա
մա
վարակի կորը»։ Նույն
կերպ` տն
տեսական քաղաքականության
պատասխանատուները պետք է «հարթեցնեն» անխուսափելի տնտեսական անկման
կորը, որպեսզի ամբողջական առաջարկի
շոկը տևա
կան կերպով «չվարակի» ամբողջական պա
հանջարկը և ֆինանսա
կան հատվածը՝ սրելով տնտեսական անկ
ման ամպլիտուդը2։
Տնտեսական համակարգը տարբեր սուբյեկտների փոխկապվածությունների բարդ
ցանց է, որն առողջ է, երբ գործում են բոլոր
տարրերը։ Սակայն, այժմ այդ սուբյեկտների
մի մասը հարկադիր պարապուրդի մեջ է,
իսկ մյուս մասը շարունա
կում է արտա
դ
րել ու ծառայություններ մատուցել, ինչպես
նաև վարկերի համար հաշվարկվում են
տոկոսներ, և ֆինանսական միջնորդները
կատարում են ներգրավված միջոցների
պար
բերական վճարումներ։ Առաջացող
այս խզումները հենց «տնտեսական վա
րակման» աղբյուրն են։
Տնտեսական «վարակի» շղթայի առա
ջին օղակը ֆինանսական միջնորդներն են,
որոնց առջև կարող են ծառանալ իրաց
վելիության խնդիրներ: Մյուս օղակը սպա

ռումն ու ներդրումներն են։ Եվ այս իրավի
ճակը կարող է խեղաթյուրել տնտեսական
վար
քագիծն ավելի երկար ժամանակով,
քան համավարակն է։ Այս ռիսկերի ներքո՝
տնտեսագետներն արդեն ահազանգում են
համաշխարհային տնտեսության համար
ուրվագծվող «V»-աձև, «U»-աձև, «L»-աձև,
«I»-աձև այլընտրանքային սցենարներից
վերջին երկուսի իրականացման հավանա
կանության մեծացման մասին3։
Սրանցից առաջինն արագ վերականգ
նումն է. ենթադրվում է, որ առողջապա
հա
կան ճգնաժամից հետո տնտեսավա
րողներն անմիջապես կանցնեն իրենց գործու
նեությանը, և տնտեսությունը կվերա
դառնա իր բնականոն միտումին (թրենդին)։ Երկրորդն ավելի դանդաղ վերականգ
նումն է, երրորդը՝ անկումը (դեպրեսիան)։
Սակայն, ամենավտանգավորը «I»-ն է, «տընտեսական վարակի» արատավոր շրջանը,
որի դեպքում նախ` անընդ
հատ կեր
պով
զսպվում է ամբող
ջական պահան
ջարկը,
ապա ֆինանսական հատվածի իրացվելիության կարճաժամկետ խնդիրները վերաճում են վճարունակության խնդրի։ Հա
ջորդ պարբերաշրջանում ազդակը հետ է
փոխանցվում տնտեսության իրական հատ-
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ա) Համավարակի կորը

2 Pierre-Olivier Gourinchas, Flattening the pandemic and recession curves, Mitigating the COVID Economic Crisis:
Act Fast and Do Whatever It Takes, March 18, 2020, CEPR Press։ https://voxeu.org/content/mitigating-covid-economic-crisis-act-fast-and-do-whatever-it-takes
3 Nouriel Roubini, A Greater Depression?. Project Syndicate. Mar 24, 2020: https://www.project-syndicate.org/
commentary/coronavirus-greater-great-depression-by-nouriel-roubini-2020-03
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 ած և խթանում փլուզման անկառավա
վ
րելի գործընթացը:
Զարգացած երկրները, այս առումով,
ամե
նամեծ ռիսկերն են կրում, քանի որ
այստեղ տնտեսության իրական և ֆինան
սա
կան հատվածները միահյուսված են՝
առանձին-առանձին գրեթե չունենալով
«անվտանգության բարձիկներ»։ Փոխարե
նը՝ այս երկրներն ունեն այդ ռիսկերը մեղմելու գործիքակազմ: Ֆինանսական ինս
տիտուտներն այստեղ «պաշտպանված են»
կենտրոնական բանկերի կողմից, որոնք
անսահմանափակ երկարաժամկետ իրաց-
վելիություն են խոստանում ֆինանսական
հատվածին։ Իսկ ֆինանսական հատվածը
կարող է այդ իրացվելությունն օգտագոր
ծել հենց կառավարությանը վարկավորե
լու համար, որն էլ, իր հերթին, պետական
ծախ
սերով կխթանի ամբողջական պա
հանջարկը4։
Իրավիճակն այլ է զարգացող երկրնե
րի դեպքում, քանի որ այստեղ վերը նկա
րագրված ռիսկերին գումարվում է ևս մե
կը։ Ներդրողները շաբաթների ընթացքում
այս երկրներից արդեն դուրս են բերել ան-
նախադեպ ծավալով՝ 83 մլրդ ԱՄՆ դոլար
կապիտալ5։ Այս պարագայում, վճարային
հաշվեկշռի խնդիրներն անխուսափելի են։
Միաժամանակ, զարգացող երկրներն
իրենց չեն կարող թույլ տալ օգտագործել
նույն գործիքակազմը, ինչ զարգացածները: Խոսքը, մասնավորապես, երկարա

ժամկետ իրացվելիության ահռելի ներարկումն երի մասին է դեպի ֆինանսական հա
մակարգ6։ Ի տարբերություն զարգացած
երկրների, զարգացողները չեն կարող նաև

խոշոր ծավալի փոխառություններ վերցնել
ներքին պարտքի շուկայից, քանի որ այդպիսով կկրճատվի ֆինանսական համա
կարգի իրացվելիությունը, մինչդեռ կենտ
րոնական բանկերն այստեղ չա
փա
զանց
սահմանափակ հնարավորու
թյուն ունեն
երկարաժամկետ իրացվելիության վրա ազ-
դեցության տեսակետից և, որպես կանոն,
միջամտում են կարճաժամկետ գործիքնե
րով։
Չնայած այս սահմանափակումներին՝
զարգացող երկրները պետք է հակազդեն
տնտեսական անկմանը, քանի որ «I»-աձև
անկման ռիսկերը կարող են նյութակա
նանալ։ Այս ծուղակից դուրս գալու համար
կարևորվում է միջազգային ֆինանսական
կազմակերպությունների դերը, որոնց վարկավորման հնարավորություններից պետք
է օգտվեն զարգացող երկրները։
Այդ տեսակետից, շեշտադրվում է տըն
տեսական խթանման միջոցառումն երի
հասցեականությունն ու արդյունավետու
թյունը, և այդ խթանները չեն կարող լինել
համընդհանուր ու զանգվածային, ինչպես,
օրինակ՝ ԱՄՆ-ում է։ Տնտեսական միջոցա
ռումների համեմատական պատկերը տարբեր երկրներում բերված է աղյուսակ 1-ում։
Աղյուսակից ակնհայտ է դառնում, որ
տնտեսական խթաններն ամենազանգ
վածային և համատարած բնույթ են կրում
ԱՄՆ-ում՝ ՀՆԱ 10%-ի չափով, որոնցից,
գործնականում, պետք է օգտվի յուրաքան
չյուր քաղաքացի։ Համաձայն ԱՄՀ կայքում
առկա տեղեկատվության7՝ ՀՆԱ-ում նախա-
նշված ծավալների կշռով հարկաբյուջե-
տային փաթեթն ավելի մեծ է միայն Քա

4 Mohamed A. El-Erian, The Race Between Economics and COVID-19. Mar 26, 2020: https://www.project-syndicate.
org/commentary/covid19-will-change-economics-three-ways-by-mohamed-a-el-erian-2020-03
5 Kristalina Georgieva on Human, Economic Costs of Covid-19. March 23, 2020: https://www.imf.org/en/News/
Podcasts/All-Podcasts/2020/03/23/md-covid-19-g20-statement
6 Կարճաժամկետում սա ճնշում կգործադրի արժութային շուկայի վրա, որին չհակազդելու դեպքում անխու
սափելի են փոխարժեքի արժույթի և ներմուծվող ապրանքների գների աճը, իսկ հակազդելու դեպքում՝ իրացվելիության կրճատումն ու միջազգային պահուստների նվազումը (այս խնդիրներից ակնհայտորեն զերծ են
միջազգային արժույթներ թողարկող կենտրոնական բանկերը)։ Երկրորդ՝ փողի բազայի աճը ֆի
նանսա
կան կայունության խնդիրներ կառաջացնի հնարավոր ցածր ֆինանսական կարգապահության պատ
ճա
ռով, և վերջապես՝ անխուսափելի կդառնա ներքին պահանջարկով պայմանավորված գնաճի արագացումը։
Իբրև ասվածի ապացույց կարող է ծառայել հետխորհրդային երկրների (այդ թվում՝ Հայաստանի Հանրա
պետության) ոչ վաղ անցյալի՝ նախորդ դարի 90-ականների վերջի պետական բյուջեի պակասուրդի մոնե
տար ֆինանսավորման և դրա փաստացի հետևանքների փորձը:
7 IMF, Policy Responses to COVID-19. Mar 2020: https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
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Որոշ երկրներում իրականացվող հակաճգնաժամային միջոցառումները*
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*Աղբյուրը՝ Արժույթի միջազգային հիմնադրամ, Policy Tracker, տե՛ս https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19։
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թարում՝ կազմելով 13%։ Զարգացող երկըրներին ավելի բնորոշ է ՀՆԱ մինչև 2-3 տո-
կոս գնահատվող միջամտությունը, որն ավելի թիրախավորված է դեպի ամենաշատ
տուժած ոլորտներ և ընկերու
թյուն
ներ, և
ավելի համեստ՝ դրամավարկային և մակ
րոպրուդենցիալ միջամտու
թյան «ճակա
տում»։
Հայաստանի աջակցության փաթեթն
ուսումնասիրված երկրների շարքում ամե
նաշատ նմանություններ ունի Էստոնիայի8
փաթեթին: Այնտեղ ևս հիմնական շեշտը
դրվում է վարկավորմամբ տնտեսու
թյուն
իրացվելիության ներարկման և զարգաց
ման ծրագրերի առաջնահերթության վրա,
սակայն, հարաբերական չափով մի քանի
անգամ գերազանցում է ՀՀ կառավարության նախանշած ծավալը՝ ՀՆԱ 7%-ը՝
2%-ի համեմատ։ Միաժամանակ, Էստո
նիան եվրագոտու անդամ է, և երկրի ֆի
նանսական համակարգը, ամենայն հա
վանականությամբ, կօգտվի Եվրոպական
կենտրոնական բանկի դրամավարկային
և մակրոպրուդենցիալ խթանման գործիք
ներից։
Վերջին հարցում ՀՀ կենտրոնական
բանկը դեռ չի կիրառել հնարավոր մակրոպրուդենցիալ և դրամավարկային գործիք
ներ։ Անշուշտ, դրա հիմնական պատճառն
այժմ բանկային համակարգում առկա
բարձր իրացվելիությունն է և, թերևս, ար
ժութային շուկայում լրացուցիչ լարում չա
ռաջացնելու մտահոգությունը։ Այ
դու
հանդերձ, կառավարության հայտարարած գոր-
ծիքների արդյունավետ աշխատանքը բանկային համակարգի բարձր ներ
գրավ
վա-
ծություն է պահանջում, հետևաբար՝ կարճաժամկետ իրացվելիության տրամադ
րումն ու պահուստավորման նորմատիվը

կարևոր տեղ ունեն ամբողջ գործիքակազ
մի «զինանոցում»։
Ուշագրավ է, որ Էստոնիայում քննար
կում են նաև կուտակային կենսաթո
շա
կային համակարգի հատկացումները ժա
մանակավորապես սառեցնելու հարցը,
որն արդիական է նաև Հայաստանի հա
մար, քանի որ այդպիսի գործիքի կիրա
ռումը նախ՝ որոշակիորեն կթուլացնի բյու
ջետային համակարգի վրա առկա ճնշումը
(հաշվի առնելով, որ մուծումների մեծ մասը
պետական բյուջեից է իրականացվում),
ապա կօժանդակի մասնավոր սպառմանն
ու ներդրումներին։
Հայաստանն առայժմ չի օգտագործում
այնպիսի հարկային գործիքներ, որոնք
այժմ ամենալայնորեն կիրառվողներից են։
Աշխարհում ակտիվորեն կիրառվում է նաև
վարկերի դիմաց պետական երաշ
խիքի
գոր
ծիքը։ Սակայն, գործիքների ընտրությու
նը պետք է հավասա
րա
կշռվի նաև
կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հարկաբյուջետային կայունու
թյան նպատակի
ապահովման հետ, իսկ վերջինիս տեսակետից վարկավորումն ամենանպաստավորն է, քանի որ, այլ հավասար պայման
ներում, կառավարության պարտքի զուտ
դիրքն անփոփոխ է մնում։ Այդ առումով,
թերևս, առավել նախընտրելի է ընդլայնել
բյուջետային վարկավորման եղանակով
տնտեսություն իրացվելիության ներարկ
ման ծավալները կամ կիրառել պետական
երաշխիքի գործիքը, քան դիմել հարկային
արտոնությունների։ Դրանց օգտագործ
ման դեպքում էլ կարևորվում են խիստ
թիրախավորվածությունը և տարբեր գործիքներից միաժամանակ օգտվելու հնա

րավորության բացառումը։

8 28.03.2020 թ. դրությամբ՝ Էստոնիայում գրանցված վարակման դեպքերը կազմել են 645 մարդ (ընդհանուր
բնակչությունը՝ շուրջ 1.3 մլն մարդ), և երկրում արտակարգ իրավիճակ է հայտարարված։
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

«СГЛАЖИВАЯ» КРИВУЮ СПАДА: КООРДИНИРОВАНИE ФИСКАЛЬНОЙ И ДЕНЕЖНОКРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРОТИВ ПОСЛЕДСТВИЙ COVID-19
Государственная политика сейчас имеет две цели: «сглаживание кривой пандемии» и затем
возникнутой из-за этого «кривой спада». Чтобы избежать резкого спада, деятели макроэкономи
ческой политики используют фискальные, монетарные и макропруденциальные инструменты.
Они наиболее интенсивно и широко используются в США, но развивающиеся экономики, которые
сталкиваются с еще большими рисками, но имеют более скромные возможности реагирования,
должны стремиться применять максимально целевые и эффективные меры.
Ключевые слова: внезапная остановка, шок предложения, ликвидность,

		

экономический стимул, комплекс мер

Narek KARAPETYAN
PhD student at ASUE

“FLATTENING” THE RECESSION CURVE: COORDINATED FISCAL AND MONETARY POLICIES
AGAINST CONSEQUANCES OF COVID-19
Public policy makers now have two targets: to flatten the “pandemic curve”, then the “recession
curve”, which is being triggered by the first policy. To avoid from drastic downturn, macroeconomic
policy makers deploy fiscal, monetary and macroprudential tools. These are most intensively and widely
used in USA, but emerging markets, who face even bigger risks but have more modest potential of
response, should aim to apply the most targeted and effective measures.
Key words:

sudden stop, supply shock, liquidity, economic stimulus, package of measures
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ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԸ ԽԱՐԽԼԵԼ Է
ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅԱՆ
ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Երբ Եվրոպան ամենից շատ կարիք ուներ առաջնորդվելու
«բոլորը մեկի համար» ոգով, շատերը որդեգրեցին «միայն
ինձ համար» սկզբունքը: Երբ Եվրոպան իրոք կարիք ուներ
ապացուցելու, որ սա պարզապես միայն «պայծառ եղանակի
ժամանակ գործող միություն» չէ, շատերը հրաժարվեցին
կիսել իրենց հովանոցը1:
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյն
Եվրահանձնաժողովի նախագահ
Հիմնաբառեր. կորոնավիրուս, ԵՄ,
		միասնականություն,
		ճգնաժամ, պարտք

Ռուզան
ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ

COVID-19 վիրուսը «փորձարկում» է ԵՄ «ամրու
թյունը»: Փակ են ոչ միայն ԵՄ արտաքին, այլև Շեն
գենյան տարածքում մի շարք երկրների ներքին սահմանները: ԵՄ անդամ երկրները սկզբնական շրջանում չկարողացան համախմբվել, և դեռ որոշներն էլ
արգե
լեցին կենսական նշանակության բժշկական
պարագաների արտահանման իրականացումը: Ու
թեև ԵՄ-ն արդեն կատարել է որոշ քայլեր՝ պարտք
ներգրա
վելու կանոնների մեղմացում, ավելի ազա-
տական ծախսման հնարավորություն, Եվրոպական
կենտրոնական բանկի կողմից 870 մլրդ եվրոյի պարտատոմս գնելու նախաձեռնություն, այդուհանդերձ,
մի շարք հարցերում դեռևս չկա համաձայնություն,
դեռևս օդում կախված է մնում «կորոնաբոնդերի» թո-
ղարկման խնդիրը: Եվրոպան, թերևս, կհաղթահարի
այս ճգնաժամը, ինչը, սակայն, ևս մեկ «ճաք» կավելացնի եվրագոտու ճգնաժամի, միգ
րացիոն ճգնա
ժամի և բրեքսիթի հետևանքով առաջացած «ճաքե
րի» կողքին:

ՀՊՏՀ ասպիրանտ
2014 թ. ավարտել է ՀՊՏՀ-ն
և ընդունվել ասպիրանտուրա:
2018 թ. աշխատում է «Ամբերդ»
հետազոտական
կենտրոնում,
միաժամանակ՝ սովորում Texas
A&M համալսարանի Ագրոբիզ
նեսի մագիստրատուրայում: Վե
րապատրաստումներ է անցել աշխարհի տարբեր երկրների հա
մալսարաններում:

Հ

ամամարդկային մարտահրավեր դարձած
կորոնավիրուսը սպառնալիք է ոչ միայն առողջության և կյանքի, այլև տնտեսական աճի, ֆինան
սա
կան համակարգի կայունության և, նույնիսկ, տաս
նամյակներով գործող Եվրամիության միասնակա
նու
թյան պահպանման համար:
1995 թ. Շենգենյան համաձայնագրի ստորագրումից ի
1

Speech by President von der Leyen at the European Parliament Plenary
on the European coordinated response to the COVID-19 outbreak։ https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_532

30

ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ

Այսպես՝ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բավիսը վերջերս իր հայտարարություններից
մեկում նշել էր, որ Բրյուսելից խորհուրդ
ների սպասելու կարիք չկա3: Իսկ սա ոչ այլ
ինչ է, քան Միության հանդեպ վստահու
թյան պակաս:
COVID-19 վիրուսը դեռևս շարունակում
է սպառնալ թե՛ Եվրոպային, թե՛ ամբողջ
աշխարհին, և առայժմ հայտնի չէ, թե այդ
սպառնալիքի վերացումից հետո արդյո՞ք
Եվրոպան կվերադառնա նախկին վիճա
կին, թե՞ ոչ: 31.03.2020 թվականի դրու
թյամբ փակ է ԵՄ 27 երկրից 21-ի սահմա
նը, այսինքն՝ համավարակն արդեն իսկ
հարվածել է ԵՄ չորս հիմնասյուներից մե
կին՝ ազատ տեղաշարժի իրավունքին: Մի
կողմից՝ սա արտակարգ իրավիճակ է. վա
րակի տարածումը կանխելու համար հայ
տարարվում է կարանտին, և փակվում են
ոչ միայն պետությունների արտաքին սահ
մանները, այլև երբեմն՝ պետությունների
ներսում առանձին քաղաքների կամ նա
հանգների: Եվ, այս համատեքստում, ԵՄ
ներսում սահմանների փակումն այդ
քան
էլ սարսափեցնող չի թվում: Բայց մյուս
կողմից՝ նույնիսկ ԵՄ առաջատար երկրի՝
Գերմանիայի կանցլերը լիովին վստահ չէ,
որ համավարակի հաղթահարումից հետո
սահմանային ստուգումները կրկին կվե
րացվեն4: Ինչ վերաբերում է համերաշխու
թյանն ու համակարգ
վածությանը, ապա
վեր
ջին օրերին այս հասկացություն
ները
ևս «ցույց տվեցին իրենց դեմքը»: Երբ Իտա-
լիան, որպես Եվրոպայում համաճարակի
էպիկենտրոն, ակնկալում էր ԵՄ հարևան
երկրների օգնությունը, վերջին
ներս հա
պաղեցին դա ցուցաբերել և անհաղորդ
մնացին ԵՄ-ում Իտալիայի խորհրդարանի
մշտական ներկայացուցիչ Մաուրիսիո Մասարիի խնդրանքներին: Ավելին, Ֆրան

սիան և Գերմանիան արգելեցին բժշկա
կան պարագաների արտահանումն իրենց
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վեր՝ եվրոպական մի շարք երկրների միջև
վերացել են սահմաններն ու սահմանային
անցակետերի ստուգումները: Արդյունքում՝
անգամ ցամաքային ճանապարհով մի երկ
րից մյուսը գնալիս հնարավոր է նաև չնկա
տել, թե երբ, օրինակ, Իտալիայից մուտք
գործեցիր Շվեյցարիա (թեև վերջինս նույ
նիսկ ԵՄ անդամ չէ), կամ որտեղ վերջա
ցավ մի երկրի սահմանը և սկիզբ առավ
մյուսինը: Սակայն, 2020 թվականի մարտի
26-ը՝ Շենգենյան համաձայնագրի 25-րդ
տարեդարձի օրը, Շենգենյան գոտու եր-
կըրները նշեցին փակ սահմանների կամ
խստացված անցագրային ստուգումների
պայմաններում: Իհարկե, համաձայնագի
րը որոշակի դեպքերում երկրներին հնա-
րավորություն է տալիս որոշումներ կայաց
նելու սեփական սահմանների վերաբեր
յալ, որն ակնհայտ դարձավ 2015 թ. միգ-
րացիոն ճգնաժամից և իսլամական ահա-
բեկչությունից հետո, երբ, օրինակ, ֆրան
սիական օդանավակայաններում խստաց
վեցին ստուգումները: Հենց այդ ժամանա
կահատ
վածում էլ սկսվեցին շրջանառվել
խոսակցություններ այն մասին, որ Շենգենյան համաձայնագիրը վտանգված է, մինչ
դեռ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Թուսկը դա բնորոշեց որպես պայքար ժամանակի դեմ՝ հանուն Շենգենյան
համաձայնագրի փրկության2:
Այժմ էլ կորոնավիրուսն է «փորձար
կում» ԵՄ «ամրությունը»: Մասնավորապես՝
Շենգենյան համաձայնագրի անդամ մի
շարք երկրներ դադարեցրել են երրորդ
երկրների հետ ուղևորափոխադրումները,
միակողմանիորեն փակել սեփական սահմանները, ինչը, գուցե, միասնական հա

մաեվրոպական արձագանքի հապաղման
կամ դրա արդյունավետության հանդեպ
թերահավատության արդյունք է: Վերջինիս մասին են վկայում կառավարությունների մակարդակով արված ակնարկները:

2 Migration summit: "We are in a race against time to save Schengen", Tusk, 2015 November 12, Times Malta։ https://
timesofmalta.com/articles/view/watch-valletta-summit-concluding-press-conference.591885
3 EU to ban most foreign travellers for 30 days to curb virus, 2020, March 17, CVT News։ https://www.ctvnews.ca/
health/coronavirus/eu-to-ban-most-foreign-travellers-for-30-days-to-curb-virus-1.4856120
4 EU to Ban Most Foreign Travelers for 30 Days to Curb Virus, 2020, March 17, New York Times։ https://www.
nytimes.com/aponline/2020/03/17/world/europe/ap-eu-virus-outbreak-europe.html
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երկրներից՝ այդպիսով խարխլելով միաս-
նական շուկայի գոյությունը: Այս պահը
ֆորսմաժորային է, սակայն ապրանքների
տեղաշարժի նման սահմանափա
կումները կարող են սկիզբ լինել հետագայում
նույնպես այսպիսի մոտեցման կիրառման
համար: Որքան էլ զարմանալի է, օրհասա
կան պահին Իտալիային առաջինն օգնու
թյան ձեռք մեկնեց Չինաստանը, ոչ թե
Մի
ու
թյան անդամ որևէ երկիր: Իհարկե,
քննադատությունների մեծ ալիքից հետո
Գերմանիան, Ֆրանսիան և Ավստրիան
դիմակներ ուղարկեցին Իտալիա5, սակայն
նրանց սկզբնական լռությունն իտա
լա
ցիները գուցե դեռ երկար հիշեն: Եվ պա
տահական չէ, որ լրատվական գործակալություններից մեկի՝ մարտի 13-ին կատա
րած հարցման արդյունքներով, իտալա
ցիների 67%-ը բացասական է գնահատել
ԵՄ անդամակցությունը6, այն դեպքում,
երբ 2018 թ. նոյեմբերին դեռևս 47%-ն էր
այդ կարծիքին:
Բացի առողջապահական խնդիրների
շուրջ միասնականության բացակայությունից, ԵՄ անդամ երկրները համախմբված
չեն նաև տնտեսության վրա համավարա
կի հետևանքների վերացման հար
ցում:
Մասնավորապես՝ Իտալիայի վարչապետն
ամեն կերպ փորձում է առաջ քաշել հա
մատեղ, այսպես կոչված՝ «կորոնաբոնդերի» թողարկման հարցը, որը հնարավո
րություն կտա ոչ այդքան հարուստ եվրո
պական երկրներին էժան վարկային մի-
ջոցներ ներգրավելու անդամ՝ ավելի հա
րուստ երկրների մասնակցության, հետևա-
բար՝ երաշխավորության շնորհիվ: Սա
կայն, ինչպես իրավացիորեն նշել է ԵՄ
գործիչներից մեկը, «իրական եվրապար
տա
տոմսը (այստեղ միասնական իմաստ
ունի) Լոխ-Նեսի հրեշն է՝ նրան ոչ ոք չի
տեսել, և այն դեռ սեղանին չէ»7: Ընդհա

նուր առմամբ, համատեղ պարտքի թո
ղարկ
մանը կողմ է 9 երկիր, այդ թվում՝
Ֆրանսիան և Իսպանիան, այսինքն՝ այն
երկրները, որոնք ամենաշատն են տուժել
համավարակից: Սակայն, կորոնաբոնդերի թողարկմանը դեմ են, այսպես կոչված,
«երաշխավոր» երկրները՝ հան
ձինս Գեր
մանիայի, Ավստրիայի, Նիդեռլանդների և
Ֆինլանդիայի, որոնց ներգրավվածության
հաշվին էլ պիտի իջներ փոխառության տոկոսը: Միաժամանակ, Գերմանիայի կանցլերը կողմ է ԵՄ կայունացնող կա

ռուցա
կարգի (European Stability Mechanism) գոր
ծակալությանն ապավինելուն, որի միջո
ցով համավարակից ամենաշատ տուժած
երկրներին իրենց ՀՆԱ 2%-ի չափով փոխառություն վերցնելու հնարավորություն է
տրվել: Սակայն, մարտի 26-ի տեսահա
մաժողովի ժամանակ ԵՄ առաջնորդներն
այդպես էլ չկարողացան համաձայության
գալ տնտեսություններին օժանդակող փաթեթների չափի վերաբեր
ալ, փո
խարենը՝
ֆինանսների նախարարնե
րին հանձնա
րարվեց 2 շաբաթում մանրամասների վերաբերյալ պայմանավորվածություն ձեռք

բերել: Սա ևս մեկ ապացույց է, որ COVID19 վիրուսը «ճեղքեր է» առաջացնում Միության ներսում, թեև որոշ դրական տեղա
շարժեր արդեն կան: Մասնավորապես՝
Եվրոպական հանձնաժողովը հաստատել
է 37 մլրդ եվրոյի ֆինանսավորման մասին
ծրագիրը՝ ուղղված փոքր բիզնեսի և առող
ջապահական ոլորտի իրացվելիության ապահովմանը8: Բացի այդ, տնտեսություն
ները փրկելու նկատառումով կասեցվել են
պետական փոխառության համար սահ
մանվող կանոններն ու սահմանափակում
ները9, Եվրոպական կենտրոնական բան-
կը նախաձեռնել է «Համավարակի ար
տակարգ արձագանքման գնումների ծրա-
գիր» (Pandemic Emergency Purchase Pro-

6 Whatever it takes: Italy and the Covid-19 crisis, 2020, March 18, The European Council on Foreign Relations think
thank։ https://www.ecfr.eu/article/commentary_whatever_it_takes_italy_and_covid_19_crisis
7 EU Coronavirus summit exposes fundamental divisions, 2020, March 27, Globalvision։ https://globalvisionuk.com/
eu-coronavirus-summit-exposes-fundamental-divisions/
8 Flexibility under the EU’s Fiscal Rules, 2020, March 13, European Commission։
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/economy_en
9 COVID-19: Commission sets out European coordinated response to counter the economic impact of the Coronavirus*, 2020 March 13, European Commission։ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459
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gramme), որը 750 մլրդ եվրո ծավալով պար- գանձվի՝ նպաստելով տվյալ ապրանքների
տատոմսերի գնում է նախատեսում, ի լրումն ավելի քան մեկ երրորդով էժանացմանը,
դրանից առաջ հայտարարված 120 մլրդ իսկ օդափոխիչների գինը միջինում կիջնի
եվրոյի, որոնք միասին կազմում են ԵՄ 20%-ով:
Այսպիսով՝ կարող ենք եզրակացնել,
ՀՆԱ-ի 7.5%-ը10: Սա աննախադեպ է իր
ծավալով և դեռ ամբողջական փաթեթը չէ: որ ԵՄ-ն, թեև հապաղում, բայց գործում
Ապրիլի 2-ին հայտարարվեց նաև 100 է: Եվ հայտարարել, թե սա ԵՄ վախ
մլրդ եվրո ծավալով ծրագրի գործարկման ճանն է՝ ճիշտ չի լինի: Բայց այն, որ համավարակի ժամանակ ԵՄ սկզբնական
մասին, որը 25 մլրդ եվրոյի չափով կամա- 
վորության սկզբունքով երաշխավորված գործունեությունը, ավելի ճիշտ՝ անգոր
լինելով ԵՄ անդամների կողմից, նախա ծությունը քննադատության էր արժանի,
տեսում է վարկավորման միջոցով ֆինան- վկայեցին ոչ միայն հակաեվրոպական
սավորել աշխատողների ժամանակավոր ուղղության ջատագովները, այլև հենց
անգործությունը կամ կրճատված աշխա ԵՄ ներկայացուցիչները և մի շարք ան
տաժամանակը՝ ամրացնելով անդամ պե դամ պետությունների ղեկավարներ:
Եվրոպան, թերևս, կհաղթահարի այս
տությունների կարճաժամկետ աշխատանքային սխեմաները և մեղմելով ճգնաժա ճգնաժամը, ինչը, սակայն, ևս մեկ «ճաք»
մի հետևանքով առաջացած գործազրկու- կավելացնի եվրագոտու ճգնաժամի, միգթյան ռիսկերը11: Իսկ արդեն ապրիլի 3-ին րացիոն ճգնաժամի և բրեքսիթի հետեԵվրահանձնաժողովի նախագահը հայ վանքով առաջացած «ճաքերի» կողքին:
տա
րատեց երրորդ երկրներից բժշկա- Ընդ որում, տարբեր հարցերի վերաբեր
կան սարքավորումների և պաշտպանող յալ դեռևս պահպանվում են մի շարք ան
նա-
միջոցների ներմուծման մասատուրքերի և համաձայություններ: Եվ եթե միաս
ԱԱՀ-ի ժամանակավոր (6 ամիս՝ հետագա կան եվրոպական պարտատոմսն այդ-
բը
երկարացման հնարավորությամբ) վերաց- պես էլ չթողարկվի, գուցե սա սկիզ
նի արդեն իսկ շրջանառվող՝ Itexit-ի
ման մասին12: Արդյունքում օրինակ Իտա լի
մադ
լիայում Չինաստանից ներմուծված բժշկա շուրջ խոսակցությունների և տրա
կան դիմակների և հագուստի համար գանձ- րությունների խանդավառման:
վող 12% մաքսատուրքը և 22% ԱԱՀ-ն չեն
10 Our response to the coronavirus emergency, Christine Lagarde, President of the ECB, 2020 March 19, European
Central Bank,https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2020/html/ecb.blog200319~11f421e25e.en.html
11 SURE Supporting Member States to Help Protect People in Work and Jobs, European Commission, 2020, April 2,
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
12 Coronavirus: Commission waives customs duties and VAT on the import of medical equipment from non-EU countries, European Commission, 2020, April 3, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_575
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КОРОНАВИРУС ПОДОРВАЛ ЕДИНСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Коронавирус «проверяет» ЕС на «прочность». Закрыты не только внешние границы, но и
границы ряда стран внутри Шенгенской территории. Страны-члены ЕС изначально не смогли
объединиться, более того, некоторые страны запретили экспорт жизненно важных медицинских
изделий. И хотя ЕС уже были предприняты некоторые шаги - смягчение правил привлечения
долга, возможность более свободного расходования, инициатива закупки облигаций Европейским
центральным банком на 870 млрд евро, однако по ряду вопросов не достигнут консенсус, все
еще висит в воздухе выпуск «коронабондов». Этот кризис, вероятно, будет преодолен Европой,
но это добавит еще одну трещину к трещинам, вызванным кризисом еврозоны, миграционным
кризисом и брекситом.
Ключевые слова: коронавирус, ЕС, единство, кризис, долг
Ruzanna TADEVOSYAN
Junior researcher at
AMBERD Research Center, ASUE,
PhD student at ASUE

CORONAVIRUS HAS UNDERMINED THE UNITY OF THE EUROPEAN UNION
Coronavirus tests the EU resilience. Both external and many internal borders are closed in Schengen area. The EU countries initially failed to consolidate, and moreover some countries banned vital
medical equipment’s export. Even though the EU has already done something, such as suspending the
rules of public depth, initiating emergency bonds buying program with an entire budget of 870bn
euro, but there are still some issues that are not agreed by everyone, still there is no consensus regarding to “coronabonds”. Probably the EU will overcome this crisis, but this will add one more crack
to the cracks caused by euro crisis, migration crisis and Brexit.
Keywords:
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COVID-19 ՀԱՄԱՎԱՐԱԿՈՎ
ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՃԳՆԱԺԱՄԻ
ՍՊԱՌՆԱԼԻՔԸ,
ԿԱՄ Ի՞ՆՉ ՍՊԱՍԵԼ ՀՀ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐՈՒՄ
Հիմնաբառեր. բորսայական ինդեքսներ,
		տոկոսադրույքներ,
		կորոնավիրուս, ճգնաժամ

Հոդվածում հեղինակն անդրադարձել է համաշ
խարհային և ՀՀ ֆինանսական շուկաներում կորո
նավիրուսի համավարակով պայմանավորված ճգնաժամային զարգացումներին։
Համավարակի զարգացումներով պայմանավոր
ված սպասումներն էական ցնցումներ առաջացրեցին համաշխարհային ապրանքային և ֆինանսական
շուկաներում՝ առավել էականորեն արտահայտվելով
նավթի գների տատանմամբ։ Այս պայմաններում
ռուբլու փոխարժեքից ՀՀ տնտեսության կախվածու
թյունը հայաստանյան ֆինանսական շուկայի համար
էական ռիսկեր է պարունակում։ Հայաստանի արտ
արժույթի, պետական պարտատոմսերի շուկաների,
ինչպես նաև բանկային համակարգի վրա այդ ազդե
ցությունների վերլուծությունն էլ հենց հոդվածի հիմ
քում է։ Հեղինակը փորձում է նաև պարզել առկա
իրա
վիճակի ռիսկերը, հետագա զարգացումների
հետ կապված հիմնական սպասումները:

Էդգար
ԱՂԱԲԵԿՅԱՆ
Տնտեսագիտության
թեկնածու, դոցենտ
2004 թ. ավարտել է ՀՊՏՀ-ն
և ընդունվել ասպիրանտուրա:
2007 թ. ստացել է տնտե
սա
գիտության թեկնածուի գիտա
կան աստիճան և աշխատան
քի անցել ՀՊՏՀ արժեթղթերի
շուկայի (այժմ՝ ֆինանսների)
ամբիոնում, սկզբում՝ որպես ասիստենտ, ապա դոցենտ: Հե
ղինակ է մի շարք գիտական
հրապարակումների և հետա
զոտությունների:

Ֆ

ինանսական շուկաներում միշտ էլ խոսում
են հնարավոր ճգնաժամերից, դրանց հա-
վանական պատճառներից, մինչդեռ ճգնաժամերը, որ
պես կանոն, գտնում են ֆինանսական շուկաներին
անակնկալի բերելու ճանապարհներ։ Այդպես էր նաև
այս անգամ։ Բավական ժամանակ է, ինչ բազմաթիվ
տնտեսագետներ ու վերլուծաբաններ բարձրաձայնում
են 2020 թվականին սպասվող տնտեսական ճգնաժամի
մասին1, իսկ նրան
ցից ոմանք նույնիսկ հստակ համա
1 The Predicted 2020 Global Recession. Graham Vanbergen. December
1, 2018. The World Financial Review, https://worldfinancialreview.com/
the-predicted-2020-global-recession/
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կար
գում են այն պատճառները2, որոնք
կա
րող են հիմք ստեղծել նման անկում
ների համար։ Բայց այս անգամ էլ ճգնա
ժամն օգտագործեց բոլորի համար նկա
տելի ռիսկերը ու եկավ ավելի շուտ, քան
բոլորն ակնկալում էին, և նրա «ճանա
պարhը» COVID-19 համավարակն էր կամ
կորոնավիրուսը, որից, ցավոք, չխուսափեց
նաև մեր հանրապետությունը։ Սա
կայն,
սկզբում մի փոքր անդրադարձ կատա
րենք համաշխարհային ֆինանսական շու
կաներին և առանցքային ֆինանսական
գործիքների ու ցուցանիշների շարժընթա
ցին։
Կորոնավիրուսի անակնկալը համաշ
խարհային շուկաներին։ Դեռ նախորդ տար-
վա վերջին որոշ վերլուծաբաններ ֆինան
սական շուկաներում նախանշում էին 2020 թ.
ընթացքում նավթի գնի աճ։ Նույ
նիսկ JP
Morgan-ը տարեվերջին վերանայեց իրսպասումները՝ բարձրացնելով գնային կա-
խատեսումները։ Այսպես, օրինակ, Brent տեսակի նավթի գինը մեկ բարելի համար

2020 թվականին նախանշվում էր միջինում
64,50 ԱՄՆ դոլար, իսկ Goldman Sachs-ը՝

63 ԱՄՆ դոլար3։ Սակայն, պայմանավոր
ված Չինաստանում նոր կորոնա
վիրուսի
համավարակով, այդ երկրի աճի տեմպե-
րի դանդաղման սպասումներով՝ համաշխարհային աճի տեմպերը և նավթի սպառ
ման ծավալների անկման ցուցանիշները
ճշգրտվեցին: Աշխարհում համավա
րակի
բռնկումը բացասական սպասումներ ձևա
վորեց նաև զարգացած ու զարգացող մնացած երկրների համար։ Օրինակ՝ Տնտեսական համագործակցության և զարգացման
կազմակերպությունը վերանայեց համաշ
խարհային տնտեսական զարգացման իր
կանխատեսումն երը։ Սպասումների վրա իր
դրական ազդե
ցու
թյունը երկար չկարո
ղացավ պահել ԱՄՆ-ի և Չինաստանի մի
ջև լարված տնտեսական հարաբերությունների կայունացման գործընթացը, և ձևա
վորված կայունությունն ընդ
հատվեց հա
մավարակի բացասական ազդեցությամբ։
Արդյունքում, ՏՀԶԿ-ն իր՝ համաշխարհա
յին ՀՆԱ-ի 2019 թ. նոյեմբերյան կանխա
տեսումը նվազեցրեց 0,5 տոկոսային կե-
տով՝ սահմանելով 2,4%՝ 2,9%-ի փոխարեն4։
Իրավիճակն ավելի բարդացավ նավթի ար

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Brent տեսակի նավթի գնի շարժընթացը 2020 թ. հունվար-մարտի 30
ժամանակահատվածում (ԱՄՆ դոլար)5
2 The Makings of a 2020 Recession and Financial Crisis. Nouriel Roubini, Brunello Rosa. Sep 13, 2018. Project Syndicate, https://www.project-syndicate.org/commentary/financial-crisis-in-2020-worse-than-2008-by-nouriel-roubini-and-brunello-rosa-2018-09?barrier=accesspaylog/
3 JP Morgan Raises 2020 Oil Price Outlook. Julianne Geiger. Dec 17, 2019, https://oilprice.com/Latest-Energy-News/
World-News/JP-Morgan-Raises-2020-Oil-Price-Outlook.html/
4 Coronavirus: the world economy at risk. OECD Economic Outlook, Interim Report March 2020, https://www.
oecd-ilibrary.org/deliver/7969896b-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2F7969896b-en&mimeType=pdf
5 Համաշխարհային ֆինանսական շուկաների վերաբերյալ այս և հետագա ցուցանիշների աղբյուրը՝ www.
investing.com
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Ոսկու գնի շարժընթացը 2020 թ. հունվար-մարտի 30 ժամանակահատվածում
(ԱՄՆ դոլար)

դյու
նահանման ծավալ
ների շուրջ նավթ-
արդյունահանող երկրների միջև բանակ
ցությունների պատճառով։ Եթե մինչև մարտի 6-ը Brent տեսակի նավթի գինը մոտէր 50 ԱՄՆ դոլարին, ապա ՕՊԵԿ-ի և
ՌԴ-ի միջև նավթի արդյունահանման ծավալների կրճատման շուրջ բանակցությունների ձախողումից, Սաուդյան Արաբիայի
կողմից նավթի արդյունահանման ծավալ
ների մեծացման մասին հայտարարությու
նից հետո՝ հաջորդ երկուշաբթի, շուկանե
րը բացվեցին արդեն 34 ԱՄՆ դոլար գնով։
Մարտի 30-ին նավթի գնի անկումը նախորդ ամսվա նկատմամբ արդեն հասավ
47,8%-ի՝ կազմելով 26,27 ԱՄՆ դոլար մեկ
բարելի դիմաց։ Ու թեպետ առկա իրավի
ճակում, տարբեր երկրների կառավարու
թյունների կողմից հակաճգնաժամային քաղաքականության գործիքների ներդրման
հայտարարությունների հետ կապված, նավթի գները երբեմն աճ են արձանագրում,
սակայն մոտ ապագայում էական բարձրա
ցում միջազգային շուկաներում չի սպաս-
վում։
Նավթի գների անկման արագացումը
և համաշխարհային տնտեսական համա
կարգում ռեցեսիոն սպասումները, իրենց
հերթին, ազդեցին նաև մնացած ապրան
քային և ֆինանսական գործիքների գների
վրա։ Արդյունքում, որոշակի պահի անկում
արձանագրեցին նույնիսկ ոսկու համաշ

խարհային գները՝ թեև ոսկին նման իրավի
ճակներում տարբեր ակտիվներից «փախչող» ներդրողների համար լավագույն «ա-
պաստան» է։
Եթե սկզբնական շրջանում, նավթի և
այլ ֆինանսական ակտիվների գների անկ-
մանը զուգահեռ, ներդրողները կապիտա
լի որոշակի վերաբաշխում էին կատարում
ոսկու հաշվին, ապա հետագա բացասա
կան սպասումների խորապատկերում՝ ոս
կու գինը մարտի 9-ի 1675,7 ԱՄՆ դոլարից
մարտի 18-ին հասավ 1477.9 ԱՄՆ դոլա
րի։ Սակայն, ներդրողները կրկին սկսեցին
ձգտել դեպի իրենց մշտական «ապաս-
տանը»։ Արդյունքում, փետրվարի համե
մատ մոտ 5% աճից հետո, ոսկու գինը
կրկին հատեց 1600 ԱՄՆ դոլարի սահմա
նը և մարտի 30-ին արդեն 1643,35 ԱՄՆ
դոլար էր։
Բաժնետոմսերի գների և, հետևաբար,
նաև բորսայական ինդեքսների անկումն
ավելի վաղ էր սկսվել։ Կորոնավիրուսով
պայմանավորված՝ համաշխարհային տըն
տեսական զարգացումների բացասական
սպասումները հանգեցրեցին բորսայական
ինդեքսների աննախադեպ անկման։ Ար
դյունքում, հունվարի սկզբի համեմատ, օրինակ՝ մարտի 27-ին, ամերիկյան S&P 500
ինդեքսն արժեզրկվել էր 716 կետով, այ
սինքն՝ մոտ 22%-ով։ Եվրոպական բորսա
ներում անկումն ավելի զգալի էր՝ ֆրանսիա-
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կան EuroNext 100-ը մարտի 30-ի դրու
թյամբ, տարվա սկզբի համեմատ, արժե-
զրկվել էր 27,6%-ով, գերմանական DAX-ը՝
28%-ով, բրիտանական FTSE 225-ը՝ 27,2%-ով։
Ասիական բորսաները մարտի վերջին,
տարվա սկզբի համեմատ, ավելի քիչ էին
տուժել։ Shanghai Composite-ը արժեզրկվել

էր 11%-ով, իսկ ճապոնական Nikkei 225-ը՝
17.8%-ով: Նախկինում էլ շատ վերլուծա
բաններ բաժնետոմսերի շուկայում տես-
նում էին ռիսկերի կուտակումներ՝ կապ
ված բազմաթիվ ընկերությունների կողմից
ցածր տոկոսադրույքով մեծ պարտավո
րությունների ներգրավման հետ։ Եթե

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

Առաջատար բորսայական ինդեքսների շարժընթացը 2020 թ. հունվար մարտի 30 ժամանակահատվածում
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ԱՄՆ դոլարի ինդեքսի, եվրոյի, բրիտանական ֆունտի և ՌԴ ռուբլու փոխար
ժեքների շարժընթացը 2020 թ. հունվար-մարտի 30 ժամանակահատվածում

տնտեսական աճի ժամանակ նման պարտավորությունները որևէ խնդիր չէին առաջացնում և նույնիսկ ֆինանսական լծակի
էֆեկտով ազդում էին ընկերությունների
շահութաբերության և, հետևա
բար, նաև
բաժնետոմսերի գների վրա, ապա տնտեսա

կան անկման փուլում դրանք էական
ռիս
կի աղբյուր են համար
վում ներդրող
ների համար, ինչն էլ հենց դրսևորվեց այդ
ընկերությունների բաժնետոմսերի անկ
մամբ։ Արդյունքում, եթե ամերիկյան և եվրոպական բորսաներում ամեն բան մինչև

փետրվարի վերջ այդքան էլ վատ չէր, և անկման սպասումը վերաբերում էր միայն չի
նական տնտեսությանը, ապա մար
տին՝
փետրվարի համեմատ, զգալի՝ 10%-ը գերազանցող անկումներ եղան։ Հետաքրքըրական է, որ ասիական շուկաներում ան
կումներն ավելի մեղմ էին։

Կորոնավիրուսով պայմանավորված ան ումներից անմասն չմնացին նաև համաշ
կ
խարհային արժութային շուկաները։
Տարբեր տնտեսություններում զարգացման հետ կապված սպասումները հանգեց-
րին ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ դրանց փոխարժեքների անկման։ Եթե ռուբլու փոխարժեքը 2020 թ. հունվարին 2019 թ. դեկտեմ
բերի նկատմամբ 3,1% անկում էր ունեցել,
իսկ փետրվարին՝ հունվարի նկատմամբ՝
4,6%, ապա նավթի գների անկումից հետո,
մարտի վերջին՝ փետրվարի վերջի նկատ-
մամբ 16,6% անկում գրանցվեց։ Ըստ էու
թյան, ռուբլին, տարվա սկզբից սկսած, մարտի 30-ի դրությամբ մոտ 22%-ից ավելի ան-
կում արձանագրեց։ Եվրոյի դեպքում պատկերը հակասական է։ Փետրվարի 19-ից հե-
տո այն ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ արժևոր
վում էր մինչև մարտի 9, ինչից հետո սկսեց
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ԱՄՆ դոլար/դրամ փոխարժեքի շարժընթացը
2020 թ. փետրվարի 28-մարտի 30 ժամանակահատվածում
Աղբյուրը՝ https://www.cba.am/AM/SitePages/ExchangeArchive.aspx

փոխարժեքի անկում, ինչը կանգ առավ
մարտի 19-ին, որից հետո սկսվեց աճի մի
տում։ Այս առումով, ՀՀ-ի համար առավել
կարևորվում է ռուբլու փոխարժեքի շարժընթացը՝ հաշվի առնելով և՛ ՌԴ-ի հետ ունե
ցած մեր տնտեսական կապերը, և՛ 2014 թ.
վերջին սկսված արժութային ճգնաժամի
փորձը:
ՀՀ ֆինանսական շուկայի արձագան-
քը։ Նավթի գնի և ռուբլու փոխարժեքի շարունակական անկումը և համաշ
խարհա
յին նոր ճգնաժամի տևականությամբ պայմանավորված սպասումներն իրենց ազդեցությունը չէին կարող չթողնել ՀՀ ֆինան-
սական շուկայի վրա։ Համաշխարհային
շուկաներում տեղի ունեցող գործ
ընթաց
ների առաջին արձագանքը տեսա
նելի
եղավ արտարժույթի շուկայում։
Եթե անցած տարվա գրեթե ողջ ընթաց
քում և տարեսկզբից մինչև փետրվարի
վերջն ԱՄՆ դոլար/դրամ փոխարժեքը հա
րաբերական կայուն էր, ու նույնիսկ ԿԲ-ի
կողմից շարունակաբար արտարժույթի
առք էր իրականացվում ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի անկման արագությունը զսպե
լու
համար, ապա մարտը սկսվեց լրիվ հա
կառակ միտումով։ Փետրվարի 28-ից՝ 478,6
դրամ միջին փոխարժեքից հետո, մարտի
9-ին փոխարժեքը հատեց 480, մարտի
17-ին՝ 490, իսկ մարտի 30-ին՝ արդեն 500

դրամի շեմը՝ հասնելով 500,8-ի։ Շուկայի
որոշ մասնակիցների շրջա
նում փոխար-
ժեքի աճը ռիսկային զարգացումների սպասումներ է ստեղծում։ Սակայն, մտավախու
թյունը, որ կարող է կրկնվել 2014 թ. վերջի
ճգնաժամի սցենարը, առայժմ խուճապ չի
առաջացնում՝ ԿԲ-ի կողմից շուկայի կայունության պահպանմանն ուղղված քայլերի
և, որոշ չափով, նաև շուկայի խոշոր մաս
նակիցների ողջախոհության շնորհիվ։ Այս
առումով, շուկայի վրա էական ազդեցու
թյուն ունեցան նաև մարտի 16-ին և 17-ին
իրականացված՝ մոտ 52 մլն ԱՄՆ դոլար
ծավալով արտարժույթի տրամադրման
սվոպ գործառնությունները։ Մարտ 23-ին՝
30 մլն, իսկ 31-ին՝ 40 մլն ԱՄՆ դոլարի վաճառքն արտարժույթի շուկայում ընդհա
նուր լարումը թուլացնող կարևոր գործոն
էր, ինչը որոշ չափով նաև ազդակ էր շու
կայի մասնակիցներին ԿԲ-ի կողմից, որը
նախօրոք հայտարարել էր6 լողացող փոխ
արժեքի ռեժիմի, բայց նաև ֆինանսական
շուկայում կայունացման քաղաքակա
նու
թյան պահպանման մասին։
Պետական պարտատոմսերի շուկան
նույնպես անմասն չմնաց ցնցումներից։
Այստեղ արդեն մի քանի տարի է, որ շա
րունակվում է տոկոսադրույքների նվազ
ման թրենդը՝ պայմանավորված ԿԲ դրամավարկային քաղաքականության գործիք

6 https://www.cba.am/AM/News/Pages/news_24.01.20.aspx#sthash.K54jyH1e.dpbs
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Պետական պարտատոմսերի՝ մինչև մարում եկամտաբերության շարժընթացը
2020 թ. մարտի 2-27-ը7

ների շարունակական թուլացմամբ, գնաճի
ցածր տեմպերով, ֆինանսական շուկա
յի
մասնակիցների շրջանում պահանջարկի
շարունակական աճով, արտաքին շուկա
ներում պարտատոմսերի եկամտաբերու
թյունների նվազմամբ և այլն։ Բացի այդ,
նշենք, որ ՀՀ պետական պարտատոմսերի
շուկայում մասնակիցների մի մասը ներ
դրումային փաթեթներ է ձևավորում ռեպո
գործարքների միջոցով ֆինանսավոր
մամբ,
երբ ֆինանսական լծակի կիրառ
մամբ
հնարավոր է լինում մեծացնել սեփական
միջոցների շահութաբերությունը։ Նման
ներդրողներն իրենց վրա են վերցնում ոչ
միայն պետական պարտատոմսերի գների
անկման, այլև սեփական միջոցները մի
քանի անգամ գերազանցող փոխառու միջոցների հետ կապված վարկային ռիսկեր։
Արտաքին շուկաներում տեղի ունեցող
գործընթացները, ՀՀ արտարժույթի շուկա
յում փոխարժեքի աճը պարտատոմսե
րի
շուկայում որոշ ներդրողների ստիպե
ցին
ազատվել իրենց ներդրումային փաթեթ
ներից։ Նման իրավիճակի մասին է վկայում
այն փաստը, որ աճ արձանագրվեց բոր
սայական շուկայի ծավալներում, օրինակ՝
2020 թ. մարտի սկզբից մինչև մարտի 30-ը
պետական պարտատոմսերով կնքված

գործարքների ծավալը կազմեց 10,4 մլրդ
դրամ, ինչը նախորդ ամսվա ծավալից
ավելի էր 43 տոկոսով, իսկ նախորդ տար
վա մարտ ամսվա համեմատ՝ մոտ 3,3 ան
գամ8։
Այնուամենայնիվ, նման գործընթացը
չվերածվեց համատարած խուճապի, ին
չին նպաստեցին ֆինանսական շուկայի
խոշոր մասնակիցների շրջանում պետական պարտատոմսերի նկատմամբ շարունակվող պահանջարկը, ինչպես նաև մինչև
ապրիլի վերջ պետական պարտատոմսերի՝ մոտ 90 մլրդ դրամ արժողությամբ արժեկտրոնների և առանձին թողարկումների
մարման սպասումները։ Արդյունքում, որո
շակի աճ արձանագրեցին հիմնականում
երկարաժամկետ՝ 10 և ավելի տարի ժամկետայնությամբ պարտատոմսերի եկամըտաբերությունները։ Օրինակ՝ 5 տարի ժամկետով մարմամբ արժեթղթերի մինչև մա
րում եկամտաբերությունը փետրվարի
28-ից հետո աճեց մոտ 0,25 տոկոսային
կետով՝ մարտի 17-ին կազմելով 7,3518%,
10 տարի ժամկետայնության դեպքում
եկամտաբերության աճն ամենաբարձրն
էր՝ 1,36 տոկոսային կետ (մարտի 17-ին՝
9,0793%), 20 տարի ժամկետայնության
դեպքում՝ 1,24 տոկոսային կետ (մարտի

ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 6

7 Եկամտաբերությունները հաշվարկվել են համաձայն ՀՀ ԿԲ-ի կողմից հրապարակվող մինչև մարում
եկամտաբերության կորերի՝ https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/gorc/Yield Curves.xls
8 Հաշվարկը կատարվել է համաձայն Հայաստանի ֆոնդային բորսա ԲԲ առևտրի տվյալների՝ http://amx.am/
am/9/trading/12/market-data
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 7

ՀՀ փողի բազայի հիմնական տարրերի շարժընթացը

Աղբյուրը՝ https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/stat_data_arm/Internet-Baza_2020 ARMnew.xls

17-ին դարձավ 10,0792%), իսկ 30 տարի
ժամկետայնության դեպքում՝ 0,97 տոկո
սային կետ (մարտի 17-ին` 10.5156%):
Նշենք, որ նույն ժամանակահատվածում
մեկ տարի ժամկետայնությամբ պարտա
տոմսերի եկամտաբերությունը որոշակի
անկում էր գրանցել։
ԿԲ-ի կողմից մարտի 17-ին վերա
ֆի
նանսավորման տոկոսադրույքի նվազե
ցումը 0,25 տոկոսային կետով, ինչպես
նաև ֆինանսների նախարարության կողմից որոշ երկարաժամկետ թողարկումն երի հետգնման մասին հայտարարություն
ները կասեցրեցին տոկոսադրույքների աճը։
Արդյունքում, բոլոր պարտատոմսերի դեպքում մինչև մարում եկամտաբերություննե
րը մարտի 27-ի դրությամբ արդեն նվազեցին՝ 5 տարվա դեպքում՝ 0,37 տոկոսային
կետով, 10 տարվա դեպքում՝ 0,82 տոկո
սային կետով, 20 տարվա դեպքում՝ 0,64
տոկոսային կետով, իսկ 30 տարվա դեպքում՝ 0,4 տոկոսային կետով։ Եկամտաբերությունների նվազումը կարող է շարունակական լինել պարտատոմսերի պահան
ջարկի խորապատկերում, ինչին կարող
են նպաստել նաև ֆինանսների նախարա
րության հայտարարած հետգնումները։
Ի՞նչ սպասել, կամ ամեն բան դեռ մեր
ձեռքերում է։ Փողի բազայի ուսումնասի
րությունն առկա իրավիճակի վրա որոշա
կի լույս է սփռում այն առումով, որ ԿԲ-ում
առևտրային բանկերի թղթակցային հաշիվ-

ների կառուցվածքում էական փոփոխու
թյուններ չեն զգացվում։ Նշենք, որ, օրինակ՝
2018 թ. ապրիլյան հեղափոխության ժա
մանակ այդ հաշիվների ուսումնասիրու
թյունն ակնհայտ էր դարձնում ֆինանսական համակարգից որոշակի արտարժու
թային միջոցների դուրսհանման գործըն
թացը։ Բայց այս անգամ վիճակն առավել
քան հուսադրող է. նախ՝ արտարժութա
յին հաշիվների մնացորդների էական աճ
չկա, առկա աճն էականորեն համա
պա
տասխանում է ԿԲ-ի կողմից վերը նշված
արտարժույթի տրամադրման սվոպի և
արտարժույթի վաճառքի ծավալներին։
Սվոպի արդյունքում առաջացած դրա-
մային հաշիվների մնացորդների անկումը
հետագայում լրացվեց նաև ռեպո գործարք
ների շրջանակներում ԿԲ-ի կողմից մոտ
140 մլրդ դրամի տրամադրման գործար
քով։ Դրամի նման մեծ պահանջարկը կարելի է պայմանավորել նաև բանկերի կող
մից ներգրավված միջոցների դիմաց ԿԲում պարտադիր պահուստավորման փուլի
ավարտի օրերով, երբ, սովորաբար, շուկային բնորոշ է դառնում դրամական միջոցների նկատմամբ որոշակի պահանջարկի
աճը։ Բացի այդ, շուկան մնացած օրերի
համար կարող է ձևավորել դրամի էական
պահանջարկ, ինչը բնական գործընթաց է
այն պարագայում, երբ անորոշության պայ-

մաններում շուկայի մասնա
կից
ները նախապես պարտադիր պա
հուստավորման
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ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը ՀՀ դրամի և մի շարք արժույթների նկատմամբ9

նորմատիվի ապահովման խնդիր են ունե
նում: Փոխարժեքի աճի և դրամի նկատ
մամբ պահանջարկի վրա կարող են ազդել
նաև որոշ ֆինանսական կազմակերպությունների արտարժութային կարճ դիրքերի
երկարացման գործառնությունները։
Եթե համեմատենք ՀՀ և տարածա
շրջանի մի շարք երկրներում ազգային արժույթների նկատմամբ ԱՄՆ դոլարի փոխ
արժեքի տատանումները, կարող ենք ասել,
որ մեզանում մարտին շուկան խուսափել է
էական ցնցումից, ինչը չենք կարող ասել
այլ երկրների մասին։ Ադրբեջանի և Թուր
քիայի պարագայում էլ փորձը ցույց է տա
լիս, որ ներկա փուլում կենտրոնական բանկերի կողմից ԱՄՆ դոլարի փոխարժե
քի
զսպումը հետագայում ավելի մեծ ու էական
ցնցման կարող է բերել (վերջինիս ռիսկը
կարող ենք տեսնել այդ երկրներում 2014 թ.
նոյեմբերից մինչև 2015 թ. դեկտեմբերի վերջը տեղի ունեցած կտրուկ տատա

նում
ներում)։
Ֆինանսական շուկաներում ներկա իրա-
վիճակի հետագա զարգացումները ՀՀ-ում
կախված են հիմնականում ԱՄՆ դոլարի
փոխարժեքից։ Ինչպես ցույց են տվել թե'
2009 թ., թե' 2014 թ. ճգնաժամերը, մեզա
նում էական դեր է խաղում արժույթի փոխ

արժեքի տատանումը։ Դրա սպասումների
պայմաններում է, որ ֆինանսական շուկայի մասնակիցների շրջանում դրամի արժեզրկման կամ ԱՄՆ դոլարի փոխարժե
քի
կտրուկ աճի սպասումներն արտարժույթի
մեծ պահանջարկ են առաջացնում։ Վեր
ջինս էլ հենց ամենաէական ցնցումների
պատճառ է եղել ֆինանսական շուկայում։
Ներկա փուլում ԿԲ-ի կողմից վարվող՝ արտ
արժույթի լողացող փոխարժեքի քաղաքա
կանությունը, ըստ էության, պահպանվում
է, և գլխավոր դրամատունը հազվադեպ է
միջամտում շուկային, ինչը, սպասումների
առաջացման տեսանկյունից, դրական է,
քանի որ շուկայի մասնակիցների համար
փոխարժեքի զսպումը դրա հետագա կըտրուկ թռիչքի սպասում չի առաջացնում։
Հետևաբար՝ փոքր է նաև սպեկուլյատիվ
գործարքներով մեծ տատանումների արդյունքում գերշահույթի ստացման գայթակղությունը։
Ընդհանրացնելով նշենք, որ մինչ այս
տեղի ունեցող գործընթացներն ակնհայտ
են դարձնում այն փաստը, որ մեր ֆինան
սական շուկան դեռևս էական ցնցումներ ու
ճգնաժամ չի ապրում։ Միաժամանակ, ԿԲ և
ֆինանսների նախարարության գործողությունները նույնպես շուկայի մասնակիցնե-
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 8

9 Արտասահմանյան արժույթների փոխարժեքների փոփոխության հաշվարկի համար որպես հիմք են ընդուն
վել www.investing.com-ի տվյալները, իսկ ՀՀ դրամի համար՝ ՀՀ ԿԲ համապատասխան միջին փոխարժեքները՝
https://www.cba.am/AM/SitePages/ExchangeArchive.aspx
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րի համար որոշակի ազդակ են՝ հետագա
դրական սպասումների ձևավորման կամ,
գոնե, խուճապի զսպման առումով։ Կար
ծում ենք՝ ԿԲ պահուստները, ինչպես նաև
նախորդ տարվա ընթացքում շուկա
յից
գնված արտարժույթի ծավալը բավարար
կլի
նեն զսպելու ներքին շուկայում առա
ջացած ցնցումները։ Բացի այդ, ՀՀ ֆինան
սական և, մասնավորա
պես, բանկային

համակարգը բավարար իրացվելիություն
ունի՝ դիմակայելու բացասական սցենար
երին։ Ամենաէական խնդիրներն այս պահին ֆինանսական համակարգում հնարա
վոր խուճապի զսպումն է և, ներկա իրավիճակի շարունակականությամբ պայմա
նավորված, տնտեսական զարգացումնե
րին դիմակայելը։
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В статье автор обсуждает кризисное развитие, вызванное коронавирусной инфекцией на
мировой и армянской финансовых рынках. Ожидания, вызванные развитием эпидемии, вызвали
значительные потрясения на мировых товарных и финансовых рынках. Последний более выражен
в колебаниях цен на нефть. В этих условиях зависимость экономики Армении от курса рубля несет
значительные риски для финансового рынка Армении. Анализ этого воздействия на армянскую
валюту, рынки государственных облигаций и банковскую систему лежит в основе статьи. Автор
также стремится выявить риски текущей ситуации, основные ожидания дальнейшего развития
событий.
Ключевые слова: фондовые индексы, нефть, золото, курсы валют, процентные ставки,

		коронавирус, кризис

Edgar AGHABEKYAN
Expert at AMBERD Research Center, ASUE,
PhD in Economics

ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ

УГРОЗА КРИЗИСА, ВЫЗВАННОГО ЭПИДЕМИЕЙ COVID 19 ИЛИ ЧЕГО ОЖИДАТЬ НА
ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ АРМЕНИИ?

1.

2020/

Эдгар АГАБЕКЯН
Эксперт исследовательского
центра «Амберд», АГЭУ,
кандидат экономических наук

THE THREAT OF CRISIS CAUSED BY THE COVID 19 PANDEMIC OR WHAT TO EXPECT IN THE
FINANCIAL MARKETS OF ARMENIA?
In this article, the author addresses the crisis development caused by coronavirus infection in the
global and Armenian financial markets. Expectations caused by the epidemic have caused significant
turmoil in global commodity and financial markets. The latter was more pronounced in fluctuations in
oil prices. Under these conditions, the dependence of the Armenian economy on the ruble carries significant risks for the financial market of Armenia. An analysis of this impact on the Armenian currency,
government bond markets and the banking system is the basis of the article. The author also seeks to
identify the risks of the current situation, the main expectations of further developments.
Key words:

stock indices, oil, gold, foreign exchange rates, interest rates, coronavirus, crisis
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ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ՝
COVID-19-Ի ԹԻՐԱԽՈՒՄ

Հիմնաբառեր. ճգնաժամ, տնտեսական
		անվտանգություն, արտակարգ
		
իրավիճակ, ՀՆԱ կորուստ

Վահե
ԲՈՒԼԱՆԻԿՅԱՆ
Տնտեսագիտության
թեկնածու, դոցենտ
1994 թ. ավարտել է ԵրԺՏԻ-ն
(այժմ՝ ՀՊՏՀ): 1994-1997 թթ.
սովորել է ԵՐԺՏԻ ասպիրան
տուրայում՝
«Տնտեսագիտու
թյան տե
սություն» մասնագի
տու
թյամբ: 1998 թ. առ այսօր
զբաղվում է գիտամանկավար-
ժական գործու
նեությամբ տն
տեսագիտության տեսության
ամբիոնում. սկզբում՝ որպես ասիս
տենտ, այնուհետև՝ որպես
դոցենտ: 2018 թ. մինչ օրս
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտա
կան կենտրոնի ավագ հե
տա
զոտող է: Հեղինակ է շուրջ 35
գիտական աշխատանքների:
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Հոդվածում անդրադարձ է կատարվել համաշ
խարհային տնտեսության վրա COVID-19-ի տարած
ման ազդեցության խնդիրներին: Մասնավորապես՝
գնահատվել և կանխատեսվել է տարբեր սցենարների
ազդեցությունը մակրոտնտեսական արդյունքների և
ֆինանսական շուկաների վրա՝ գլոբալ հիբրիդային
DSGE/CGE ընդհանուր հավասարակշռության մոդելի
օրինակով: Ներկայացվել են ՀՀ ազգային և տնտե
սական անվտանգության ապահովման նպատակով
իրականացվելիք անհրաժեշտ հրատապ միջոցա
ռումները (առողջապահության ենթակառուցվածք
նե
րի զարգացում, պարենային ինքնաբավության
ապահովում):

Ա

մբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի համա
վարակի հետ կապված իրադարձություն
ները վկայեցին, որ տասնամյակներ շարունակ տեղի
ունեցող «վայրի գլոբալացման» գործընթացը գոնե որոշ
ժամանակ կդադարի, և պետություններն ու ժողովուրդները ժամանակ կունենան վերաիմաստավորելու իրենց
ազգային նկարագիրը և գնահատելու իրենց տնտեսա
կան կարողությունները: Գաղտնիք չէ, որ COVID-19-ը մեծ
հար
ված հասցրեց երկրների տնտեսություններին, և
կարծես թե՝ «ստիպում է», որ յուրաքանչյուրը մտորի և
դասեր քաղի այս ճգնաժամից:
Իհարկե, հիմնական հարցը հետևյալն է. որքա՞ն ժա
մանակ կտևի համավարակը: Ամենայն հավանակա
նությամբ, դա կավարտվի այն պահին, երբ կստեղծվի
պատվաստանյութ, լավատեսական սցենարով՝ մինչև
տա
րեվերջ: Իրավիճակը կարող է նաև կարգավորվել,
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թյան կտրուկ անկում՝ հետագայում երկա-
րաժամկետ ստագնացիայի կանխատես-
մամբ (այսպես եղել է «Մեծ ճգնաժամի»
տարիներին): Հիմնականում ճգնաժամից
տուժում է տնտեսության ծառայություննե
րի ոլորտը՝ զբոսաշրջություն, տրանսպոր
տային ծառայություններ, ռեստորանային
բիզնես և այլն: Այսպիսի ճգնաժամի մեջ
հայտված ոլորտները երկար ժամանակ չեն
կարողանում վերականգնել կրած վնասները: Սակայն, ճգնաժամի նման զար
գա
ցումն անմիջականորեն չի կարող լուրջ
սպառ
նալիք հանդիսանալ երկրի տնտե
սական անվտանգությանը:
W-աձև տարբերակը, կարծես թե, U–
աձև տարբերակի «կրկնվողն» է: Այսինքն՝
տնտեսության անկմանը հաջորդում է վեր
ելք, այնուհետև՝ նորից կտրուկ անկում, և
միայն դրանից հետո տնտեսությունը վերջնականապես առողջանում է: Նման սցենա
րը նույնպես զարգացող երկրների տնտե-
սական անվտանգության համար մեծ սպառնալիք է:
COVID-19-ի տնտեսական հետևանքնե
րը գնահատելու և կանխատեսելու նպատակով կարելի է օգտագործել Լիի և Մակ
կիբինի (2003 թ.)1 և հետագայում՝ Մակկիբինի և Սիդորենկոյի վերամշակած մոդելը
(2006 թ.)2, որն ուսումնասիրում է տարբեր
սցենարների ազդեցությունը մակրոտնտեսական արդյունքների և ֆինանսական շու
կաների վրա՝ գլոբալ հիբրիդային DSGE/
CGE ընդհանուր հավասարակշռության
մոդելի մեջ: Համաձայն այսպիսի մոտեց-
ման՝ համաշխարհային տնտեսության
վրա COVID-19-ի ազդեցությունը գնահա
տելու համար ուսումնասիրվում է 7 սցե
նար՝ S1, S2, S3, S4, S5, S6, S73: Մենք
կանդ
րադառնանք դրանցից չորսին՝ S4S7 (աղյուսակ 1):
Նշված սցենարների հիման վրա կա
րելի է ներկայացնել G-20 երկրների ՀՆԱ
կանխատեսվող կորուստները 2020 թվա
կանին (գծապատկեր 1):

1.
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եթե կանխվի վարակի տարածումը: Չի
նաստանին հաջողվեց հասնել դրան մոտ
երեք ամսվա ընթացքում: Ամենայն հավա
նականությամբ, արևմտյան զարգացած,
ինչպես նաև զարգացող երկրները, այդ
թվում՝ Հայաստանի Հանրապետությունը,
չեն կարողանա դադարեցնել վարակի տա-
րածումը նման ժամկետներում, քանի որ
այդ երկրներում անհատի ազատու
թյուն
ները սահմանափակելու ունակություննե
րը շատ ավելի ցածր մակարդակի վրա են:
Այսինքն՝ կարելի է համոզմունք հայտնել,
որ տրված ժամանակահատվածի միջա
կայքը երեքից ինն ամիս է, և հնարավոր
է կանխատեսել նորմալացում 3 + X ամիս
հետո, որտեղ X-ը վարակված մարդկանց
համար արդյունավետ մեկուսացում ապա
հովելու ունակությունն է:
Յուրաքանչյուր տնտեսական ճգնաժամ
ունի զարգացման մի քանի սցենարներ,
որոնց զարգացման կորերն արտահայտ
վում են լատինական տառերի տեսքով ՝ V,
U, L և W:
V-աձև ուղին, կարելի է ասել, տնտեսու
թյան համար ամենադյուրինն է՝ խոր անկ
մանը հաջորդում է կտրուկ վերականգ
նում: Այսպիսի սցենար կանխատեսվում է
Չինաստանի, Սինգապուրի, Հարավային
Կորեայի տնտեսությունների համար:
U-աձև տարբերակը ենթադրում է տնտե-
սության արագ անկում, ապա դրա դան
դաղ շարժ «հատակի» մասում (ռեցեսիա),
և միայն դրանից հետո է սկսվում վերելքը:
Այսպիսի սցենարի դեպքում տնտեսության
առջև ծառացած խնդիրների լուծումը եր
կարաձգվում է, իսկ կրած վնասները՝ բազ
մապատկվում: Նման կանխատեսում է ար-
վում ԱՄՆ-ի և Եվրա
միության երկրների
համար: Զարգացող երկրների համար այն
անմիջականորեն կարող է թիրախավորել
երկրի տնտեսական անվտանգությունը
(հիմնականում՝ տնտեսության իրական
հատվածի):
L-աձև սցենարը ենթադրում է տնտեսու

1 Jong-Wha Lee, Warwick J. McKibbin, Globalization and Disease: The Case of SARS. 2004.
2 Warwick J McKibbin, Alexandra A. Sidorenko, Global Macroeconomic Consequences of Pandemic Influenza. 2006.
3 Warwick McKibbin, Roshen Fernando, The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios. 2
March, 2020.
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

COVID-19-ի զարգացման սցենարներ4

Սցենար

Օրական վարակվածների
քանակը (%)

Օրական
մահացածների
քանակը (%)

S4
S5
S6
S7*

10
20
30
10

2,0
2,5
3,0
2,0

Մահացածների
քանակը երկրի
ընդհանուր
բնակչության մեջ (%)
0,20
0,50
0,90
0,20

* Այս սցենարը նույնն է, ինչ S4-ը, միայն այն տարբերությամբ, որ կանխատեսվում է թեթև համաճարակ ամեն
տարի՝ անորոշ ժամանակով:

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

COVID-19-ի հետևանքով G-20 երկրների ՀՆԱ կանխատեսվող կորուստները 2020
թվականին (%)5

Գծապատկեր 2-ում ներկայացված են
այդ կորուստները՝ գումարային տեսքով:
Այսինքն՝ ամենալավագույն սցենարի
դեպքում (S4) միայն G-20 երկրներում
2020 թ. ՀՆԱ կորուստը կկազմի մոտ 1,902
միլիարդ ԱՄՆ դոլար:
COVID-19-ի զարգացման ներկայաց
ված հնարավոր սցենարներին համապա
տասխանում է տնտեսական ճգնա
ժա
մի
հավանական զարգացման համապատասխան սցենարը (աղյուսակ 2):
31.03.2020-ի դրությամբ, մեր հանրա

պետությունում COVID-19-ի տարածման
տեմպերի ուսումնասիրությունից պարզ է
դառնում, որ իրադրությունը համապա
տասխանում է S4 սցենարին (оրական վա
րակվածների քանակը միջինում մոտ 10%
է): Այսինքն՝ կարելի է կանխատեսել ՀՆԱ
մինչև 3% կորուստ:
Ներկայումս աշխարհում տեղի ունեցող
գործընթացների տրամաբանությունը վերլուծելով՝ կարելի է վստահաբար պնդել, որ
ճգնաժամի հաղթահարումից հետո ձևա
վորվելու է նոր աշխարհակարգ՝ իր նոր

4 Warwick McKibbin, Roshen Fernando, The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios. 2
March, 2020.
5 Գծապատկերը կազմվել է հեղինակի կողմից: Աղբյուրը՝ Warwick McKibbin, Roshen Fernando. The Global
Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios. 2 March, 2020.
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

COVID-19-ի հետևանքով G-20 երկրների ՀՆԱ կանխատեսվող կորուստները 2020
թվականին (միլիարդ ԱՄՆ դոլար)
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2

COVID-19-ը և տնտեսական ճգնաժամի զարգացման սցենարները

COVID-19 զարգացման
հնարավոր սցենարը

Տնտեսական ճգնաժամի հավանական
զարգացման սցենարը

S4

V-աձև

S5

U-աձև

S6

L-աձև

S7

W-աձև

կանոններով, որտեղ գերիշխողի և թելադ-
րողի դերում հանդես են գալու այն երկըրները, որոնք շատ արագորեն կկարողա
նան չեզոքացնել արտաքին սպառնալիքները՝ արտակարգ իրավիճակներում ապա-
հովելով երկրի բնականոն կյանքը: Այդպիսի հասարակարգում կգոյատևեն այն եր
կըրները և ազգերը, որոնք դասեր կքաղեն
ստեղծված իրավիճակից և իրենց ազգային
ու տնտեսական անվտանգության ռազմա
վարությունն իրականացնելիս զերծ կմն ան
ամբոխավարական քայլերից: Ազգային անվտանգության ապահովման տես
անկյու
նից, պետք է անհապաղ որոշակի թիրա

խա
վորված քայլեր իրականաց
նել առող
ջապահության ենթակառուցվածքների ար-
դիականացման ու զարգացման նպատա
կով, (մասնավորապես՝ արտակարգ դրության պայմաններում օգտագործվող ան
հրաժեշտ սարքավորումների և պարագաների տեղական արտադրության կազմակերպում): Տնտեսական անվտանգության
պարագայում, նախևառաջ, առաջնա
յին
պետք է դառնա պարենային ինքնաբա
վության ապահովման խնդիրը (90%): Մեր
կարծիքով, բավարար պայման չէ գյուղատնտեսության ոլորտը խթանելու նպատա
կով արտոնյալ կամ զրոյական տոկոսա
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դրույքով վարկերի տրամադրումը: Անհրաժեշտ է, որ այդ միջոցներն ուղղվեն պա
րենային ինքնաբավությունն ապահովող
կոնկրետ ենթաճյուղերի: Այդ նպատակով
կառավարությունը կարող է վարել (մինչև
3 տարի) «կոշտ» և հետևողական քաղա
քականություն գյուղատնտեսության ոլոր
տում:
Եզրափակելով նշենք, որ յուրաքան
չյուր համակարգում ճգնաժամի պատճառ
կարող են դառնալ ներքին և արտաքին
սպառնալիքները: ՀՀ-ում վերջին քաղաքա
կան իրադարձություններից հետո ազգա
յին ու տնտեսական անվտանգության ներ-
քին սպառնալիքները, կարծես թե, աստիճանաբար չեզոքացվում են: Այս տես
ան
կյունից, համակարգը (երկիրը) ձեռք է բե
րել կայունություն և ինքնակազ
մա
կերպման մեծ ներուժ: Խնդիրն այն է, որ ինք
նա
կազմակերպման այդ հզոր ներուժը
(էներ
գիան) ճիշտ կառավարվի օրեցօր
աճող արտաքին սպառնալիքներին դիմա
կայելու համար: Արդեն այսօր անհրաժեշտ
է բացահայտել ՀՀ ազգային ան
վտանգության և դրա հիմնական բաղ
կա
ցուց
չի՝ տնտեսական անվտանգության հիմ
նական արտաքին սպառնալիքները մոտ

ապագայում, թիրախավորել դրանք՝ որո
շակի քայլեր ձեռնարկելով դրանց ազդե
ցության նվազեցման և չեզոքացման ուղ
ղությամբ:
Հ.Գ. Տարբեր երկրներ կիրառում են տըն
տեսական անվտանգության տարբեր
մոտեցումներ և մոդելներ: ՀՀ տնտե
սական անվտանգության ռազմավա
րության հիմքում անհրաժեշտ է ներ
մուծել.
• Աղետների տեսության դրույթները
(Է. Լասլո), որտեղ շեշտը դրվում է
գլոբալ աղետների հնարավորության
և դրանց հետևանքով առաջացած
ճգնաժամերի հաղթահարման հիմ
նախնդիրների վրա:
• Համակարգի ինքնակարգավորման
և ինքնակազմակերպման տեսության
դրույթները (Թ. Պարսոնս, Ի. Պրիգո-
ժին, Գ. Հակեն), որոնց համաձայն՝
ճգնաժամը հաղթահարելու հարցում
շեշտադրվում են համակարգերի
(տվյալ դեպքում՝ տնտեսության) ներքին կարողությունն ու ինքնակազմա
կերպման ներուժը:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Jong-Wha Lee, Warwick J. McKibbin. Globalization and Disease: The Case of SARS,
2004.
2. Warwick J McKibbin, Alexandra A. Sidorenko. Global Macroeconomic Consequences of
Pandemic Influenza, 2006.
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В статье рассматриваются вопросы влияния COVID-19 на мировую экономику. В частности,
влияние различных сценариев на макроэкономические результаты и финансовые рынки оцени
ваются и прогнозируются с использованием глобальной гибридной модели равновесия DSGE /
CGE. Также представлены неотложные меры, необходимые для обеспечения национальной и
экономической безопасности Республики Армения (развитие инфраструкту¬ры здравохранения,
продовольственная самообеспеченность).
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ECONOMIC SECURITY IN THE COVID-19 GOAL
The article discusses the impact of COVID-19 on the global economy. In particular, the impact of
various scenarios on macroeconomic results and financial markets is assessed and predicted using the
DSGE / CGE global hybrid equilibrium model. The urgent measures necessary to ensure the national
and economic security of the Republic of Armenia (development of health infrastructure, food self-sufficiency) were presented. The urgent measures are necessary to ensure the national and economic
security of the Republic of Armenia (development of health infrastructure, food self-sufficiency) were
presented.
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ԵՐԲ ՕԴՈՒՄ ՍԱՎԱՌՆՈՒՄ
Է ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԸ,
ԻՆՔՆԱԹԻՌՆԵՐԸ ՄՆՈՒՄ ԵՆ
ԿԱՅԱՆՎԱԾ…
ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ՃԳՆԱԺԱՄԸ
Հիմնաբառեր. COVID-19 համավարակ,
		օդային տրանսպորտ, 			
		ավիափոխադրողներ,
		
ուղևորներ, բեռներ, չեղարկված, 		
		ֆինանսական կորուստներ

Աննա
ՓԱԽԼՅԱՆ
Տնտեսագիտության
թեկնածու, դոցենտ
2006 թ. ավարտել է ԵրՊՏԻ-ն
(այժմ՝ ՀՊՏՀ)՝ «Համաշխարհային
տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ, իսկ 2010 թ.՝ ՀՊՏՀ
ասպիրանտուրան՝ «Միջազգա
յին տնտեսագիտություն» մաս
նագիտությամբ՝ պաշտպանելով
թեկնածուական ատենախոսու
թյուն և ստանալով տնտե
սագիտության թեկնածուի գիտական
աստիճան: ՀՊՏՀ միջազգային
տնտեսական հարաբերություն
ների ամբիոնի ասիստենտ է,
«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի հրավիրյալ փորձագետ: Հեղի
նակ է 40 գիտա
կան աշխա
տանքների:
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2020 թվականի սկզբից աշխարհի բնակչությունը
պայքարում է COVID-19 նոր թագավարակի ահագ
նա
ցող համավարակի դեմ, որը կաթվածահար է
արել համաշխարհային տնտեսության բնականոն
զարգացումը: Երկրների վարած կոշտ սահմանափա
կումների քաղաքականության, ավիափոխադ
րում
ների պահանջարկի կտրուկ անկման, կանոնավոր
և չարտերային չվերթերի չեղարկման հետևանքով
աշխարհի ինքնաթիռների 55%-ը հայտնվել է հարկա
դիր պարապուրդում՝ ճգնաժամի առաջ կանգնեց
նելով ավիացիայի ոլորտը:
Հոդվածում վեր են հանվել ավիափոխադրումնե
րի համաշխարհային շուկայում արձանագրված միտումն երը՝ պայմանավորված համավարակի տարած
մամբ, կատարվել են կանխատեսումներ հետագա
զարգացումների վերաբերյալ:

C

OVID-19 պաշտոնական անվանումը կրող
նոր թագավարակը տարածվում է կայծակ
նային արագությամբ՝ կաթվածահար անելով աշխարհի
բնակ
չության բնականոն կյանքը: Համաճարակի կան
խարգելման նպատակով բազմաթիվ երկրներում գործա
դրվում են ծայրահեղ քայլեր՝ «արգելակելով» համաշխար
հային տնտեսության զարգացման ընթացքը:
«Հարկադրված կարանտինի» կամ, նույնիսկ, «հոգե
վարքի» մեջ են հայտնվել համաշխարհային ՀՆԱ-ում
զգալի մասնաբաժին ունեցող տնտեսության ճյու
ղեր:
Փաստացի և դեռևս ակնկալվող կորուստները հատկա
պես շոշափելի են ավիացիայի ոլորտում:
2020 թվականի ընթացքում, ըստ նախորդ տարիների
աճի միտումների հիման վրա կատարված կանխա
տե

1.

2020/

տարածաշրջանների: Համավարակի հե
տևանքով ուղևորափոխադրումների կրճատումից և ամրագրված տոմսերի չեղարկումից ավիաընկերությունների ընդհա
նուր եկամտային կորուստները գնահատ
վում են 252 մլրդ ԱՄՆ դոլար3, ինչը ենթադրում է 2020 թ. համար ծրագրված եկամուտների 43.4% կրճատում: Սա համեմատական է համաշխարհային ուղևորաշրջանառության և դրանից ստացվող եկա-
մուտների վերջին 15 տարիների աճի միտումների չեզոքացմանը, քանի որ կո
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սումների, ամբողջ աշխարհում ծրագրվել
էր մոտ 4.72 միլիարդ ուղևորի փոխադրում
օդային տրանսպորտով (2019 թ. ընթաց
քում աշխարհում գործող ավիա
փոխադ
րողների կողմից տեղափոխել է 4.5 մլրդ
ուղևոր), ինչն իրականություն դառնալու
դեպքում 32%-ով պետք է գերազանց
վեր
2015 թվականի, 75%-ով՝ 2010 թվականի և
121%-ով՝ 2005 թվականի ուղևորափոխա
դրումների ցուցանիշը1: Միաժամանակ,
2020 թվականի համար ծրագրված համաշ
խարհային ուղևորաշրջանառությունից ակընկալվում էր ապահովել շուրջ 581 մլրդ
ԱՄՆ դոլար ընդհանուր եկամուտ2: Սա
կայն, 2020 թ. առաջին եռամսյակի իրա-
դարձություններն ավիացիոն ոլորտում բո
լորովին այլ զարգացումներ են «խոստա
նում»…
Գծապատկեր 1-ում ներկայացված են
ուղևորափոխադրումների փոփոխված ծա
վալների պայմաններում ուղևորներից (հիմ
նականում՝ ավիատոմսերի վաճառքից)
ակնկալվող եկամուտների կորուստները՝
ըստ ավիաընկերությունների գրանցման

-4
-19

-15

-50
-76
-88

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

2020 թ. ուղևորներից ակնկալվող եկամուտների փոփոխությունները՝ ըստ
ավիաընկերությունների գրանցման տարածաշրջանների (մլրդ ԱՄՆ դոլար)4
1 Հաշվարկել է հեղինակը՝ ըստ Statista վիճակագրական և վերլուծական հարթակի տվյալների՝ https://www.
statista.com/statistics/564717/airline-industry-passenger-traffic-globally/
2 Statista։ https://www.statista.com/statistics/263042/worldwide-revenue-with-passengers-in-air-traffic/
3 IATA Economics’ Chart of the Week: COVID-19 delivers unprecedented shock, 27 March 2020։ https://www.iata.
org/en/iata-repository/publications/economic-reports/covid-19-delivers-unprecedented-shock/
4 Coronavirus: impact on the aviation industry worldwide, Statista study_id71610, March 30, 2020, p. 13։ https://
www.statista.com/study/71610/coronavirus-impact-on-the-aviation-industry-worldwide/
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Օդանավակայանների 2020 թ. ակնկալվող եկամտային կորուստները՝ ըստ
տարածաշրջանների (մլրդ ԱՄՆ դոլար)5

րուստ
ների նման ծավալի դեպքում հա
մաշխարհային ուղևորաշրջանառության
եկամուտներն իջնում են 2005 թ. մակար
դակին, այն է՝ 323 մլրդ ԱՄՆ դոլար: Առավել
նշանակալի՝ շուրջ 88 մլրդ ԱՄՆ դոլարի
կորուստներ, ակնկալվում են Ասիա-խա
ղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում գործող ավիաընկերություններում: Պատճառ
ները հետևյալն են. նախ՝ այստեղ է կենտրոնացված աշխարհի բնակչության զգալի
մասը, տարածաշրջանի ազդեցիկ երկըր-
ներն են Չինաստանը, Հնդկաստանը, Ճա-
պոնիան, Ռուսաստանը և այլն, որոնք ոչ
պակաս ազդեցություն ունեն ավիափոխա
դրումների համաշխարհային շուկայում, և
վերջապես, հենց այս տարածաշրջանն է
COVID-19 թագավարակի բռնկման սկզըբ-
նաղբյուրը: Հաջորդիվ Եվրոպան է՝ ուղևո-
րա
փոխադրումներից ակնկալվող եկա
մուտների՝ 76 մլրդ ԱՄՆ դոլար գնահատ
վող կորուստներով, ապա Հյուսիսային
Ամերիկան, որի հնարավոր կորուստները
գնա
հատվում են 50 մլրդ ԱՄՆ դոլար:
Մնացած տարածաշրջաններում ակնկալ
վող կորուստներն անհամեմատ մեղմ են:
Ավիափոխադրողներից զատ, ստեղծ
ված իրավիճակից ֆինանսական կորուստ

ներ են կրում նաև աշխարհի խոշոր օդա-
նավակայանները (գծապատկեր 2), ընդ
որում, կորուստների մասով «առաջնա
գծում» են եվրոպական օդանավակայան
ները՝ 15 մլրդ ԱՄՆ դոլարի չստացված
եկամուտներով: Հյուսիսային Ամերիկայի
օդանավակայանների կորուստները գնահատվում են 14 մլրդ, Ասիա-խաղաղօվկիա
նոսյան տարածաշրջանի երկրներինը՝ 12
մլրդ ԱՄՆ դոլար: Ընդհանուր առմամբ,
թա
գավարակի պատճառով չեղարկված
չվերթերի և ուղևորաշրջանառության ծավալների կրճատման հետևանքով՝ աշխարհի բոլոր օդանավակայանների գումարա
յին կորուստները գնահատվում են շուրջ
46 մլրդ ԱՄՆ դոլար:
Այդ եկամուտները ներառում են օդա
նավակայանների ենթակառուցվածքներից, օդանավերի և ուղեբեռի սպասարկ
ման ծառայություններից օգտվելու դիմաց
ավիափոխադրողների վճարներ, օդանա
վակայանի տարածքում ուղևորների կող
մից ապրանքների և ծառայությունների
ձեռքբերման ծախսեր, վարձակալության
հանձնվող առևտրային տարածքների գո
վազդային վահանակների, ավտոկայա
նա
տեղերից օգտվելու դիմաց գանձվող

4 Coronavirus: impact on the aviation industry worldwide, Statista study_id71610, March 30, 2020, p. 32։ https://
www.statista.com/study/71610/coronavirus-impact-on-the-aviation-industry-worldwide/
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

Ավիաընկերությունների շաբաթական6 չվերթերի հաճախականության
փոփոխությունը (%)՝ ըստ երկրների7

վճարներ և այլն:
Արդեն իսկ համաշխարհային դարձած
համավարակի տարածման ահագնա
ցող
միտումների հետևանքով հազարա
վոր
չվեր
թեր չեղարկվել կամ հետա
ձգվել են
ինչպես անմիջականորեն ավիափոխադ
րողների կողմից, այնպես էլ մի շարք եր
կըրներում հայտարարված արտակարգ
դրության և դրանից բխող կոշտ սահմանա
փակումների պայմաններում: 2020 թվա-
կանի առաջին եռամսյակում աշխարհում
և մի շարք առաջատար երկրներում օդա
յին կանոնավոր ուղևորափոխադրումների
չեղարկված չվերթերի և դրանց հաճախա
կանության նվազման միտումները ներ
կայացված են գծապատկեր 3-ում, որտե
ղից պարզ է դառնում, որ համավարակի
սկզբնաղբյուր և 2020 թ. սկզբի գլխավոր

էպիկենտրոն հանդիսացող Չինաստա
նում դեռևս հունվարի սկզբին դիտվել են
ավիաչվերթերի հաճախականության ամե
նա
բարձր միտումներն աշխարհում (շա
բաթական 7.8-8.8% հավելաճի տեմպով):
Սակայն, հունվարի վերջին շաբաթվանից
արձանագրվել են ավիափոխադրումների
հաճախականության կտրուկ անկումներ՝
փետրվարի երկրորդ կեսին հասնելով մինչ
այդ երբևէ գրանցված նվազագույն ցու
ցանիշին, կրճատվելով 70.8%-ով: Միաժա
մանակ, անկում է արձանագրվել նաև այլ
երկրներում՝ իրենց հետևից «ներքև քա
շելով» նաև ավիափոխադրումների հաճա
խականության համաշխարհային միտումները: Այդուհանդերձ, ցուցանիշների անկ
ման խորությամբ Իտալիան, Հոնկոնգը,
Գերմանիան, Ֆրանսիան, Միացյալ Թա-

4 Գծապատկերում տվյալները ներկայացված են շաբաթական կտրվածքով. որպես ժամկետ նշված է
շաբաթվա առաջին օրվա ամսաթիվը, սակայն նկատի է առնվում այդ ամսաթվով սկսվող ամբողջ շաբաթը:
Այսպես՝ դիտարկվող ժամանակահատվածի վերջին ամսաթվի՝ «Մարտի 30, 2020» ներքո նկատի է առնվում
մարտի 30-ից ապրիլի 5-ն ընդգրկող շաբաթը:
7 Coronavirus: impact on the aviation industry worldwide, Statista study_id71610, March 30, 2020, p. 14։ https://
www.statista.com/study/71610/coronavirus-impact-on-the-aviation-industry-worldwide/
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Ավիացիոն ոլորտում մասնագիտացած
Cirium (նախկինում՝ FlightGlobal) տեղե
կատվական և վերլուծական ընկերության
տվյալների համաձայն՝ 2020 թվականի
ապ
րիլի 6-ի դրությամբ պարապուրդի է
մատնված աշխարհում գործող ավիապարկի շուրջ 55%-ը կամ ավելի քան 14500

ուղևորատար ինքնաթիռներ8: Մոտավո
րա
պես 11750-ը դեռևս շահագործվում է,
այսինքն՝ վերջին յոթ օրվա ընթացքում
իրա
կանացրել է առնվազն մեկ չվերթ:
Ընդ որում, «կարանտինի» կամ հար
կա
գա
վորությունը, Սինգապուրն ու Իսպա դիր պարապուրդի մեջ հայտնված ինքնա
նիան մարտի վերջին գերազանցեցին Չի թիռների թվով առաջատարը Եվրոպան է,
նաստանին, որի ցուցանիշներն արդեն որի 210 օդանավա
կայա
նում 2020 թվա
իսկ ցուցադրում են հետևողական վերա կանի մարտի 27-ի դրությամբ կայանված
կանգնման միտումներ: Հատկանշական էր 2800 օդանավ: Հաջորդիվ Ասիա-խա
է, որ քանի դեռ աշխարհի առաջատար ղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանն է` 150
երկրները միմյանց հետ «մրցավազքի» օդանավակայանում կայանված ավելի քան
մեջ են մտել ավիաչվերթերի չեղարկման 2000 ինքնաթիռով: Հյուսիսային Ամե
րի-
ծավալներով, Չինաստանում հետևողա կայի 130 օդանավակայաններում դեռևս
կանորեն վերականգնվում են ոլորտի կո- կայանված է 1600 ինքաթիռ. այդ թիվը,
րուստները. 2020 թ. մարտի վերջին ավիա- սակայն, առաջիկայում կաճի՝ հաշվի առչվերթերի հաճախականությունը երկրում նելով վերջին օրերին COVID-19 համավաբարելավվել է 26.9%-ով՝ կազմելով -43.9%՝ րակի սրընթաց տարածման միտումներն
փետրվարի -70.8%-ի փոխարեն: Իսկ սա ԱՄՆ-ում: Միջին Արևելքում պարապուրդի
արդեն գերազանցում է համաշխարհային մատնված օդանավերի թիվը տատանվում
միջին ցուցանիշը՝ -47.7% (2020թ. մարտի է 700-ի շրջակայքում՝ տեղակայ
ված 30
30-ի դրությամբ): Առաջիկայում ակնկալ կայանատեղում9:
վում են սրընթաց անկումներ ԱՄՆ-ի ավիաԱռաջնորդվելով ալկոհոլային հիմքով
ցիոն շուկայում՝ պայմանավորված վերջի ձեռքերի ախտահանիչները որպես COVIDնիս կողմից 2020 թ. մարտի վերջին վա 19 համավարակի տարածման կան
խար
րակակիր բնակչության թվաքանակով աշ գե
լիչ միջոց օգտագործելու՝ Առողջապա
խարհում առաջատարի դերը ստանձնելու հության համաշխարհային կազմակերպուհանգամանքով:
թյան (WHO) խորհուրդներով և կարևորեԱշխարհի ավելի մեծ թվով երկրների իշ- լով օդանավի անձնա
կազմի վարակման
խանությունների կողմից սահմանվող կոշտ հավանականությունը նվազագույնի հասսահմանափակումների երկարաձգման և ցընելու անհրաժեշտությունը՝ 2020 թ. մարդրա հետևանքով ուղևորափոխադրում 
տի 7-ին Օդային տրանսպորտի միջազ
ների պահանջարկի կտրուկ և շարունա գային ասոցիացիան (IATA) իրականաց
կական անկման պայմաններում ավիա րել է օդային տրանսպորտով վտանգա
ցիայի ոլորտին սպառնացող կորուստներն վոր բեռների տեղափոխման կանոնների
էապես կգերազանցեն նախնական սպա որոշակի ճշգրտումներ: Փոփոխված կա
սումների վատթարագույն սցենարները:
նոնների համաձայն՝ COVID-19 համավա-
8 CIRIUM, Tracking the in-storage fleet and utilization in a time of uncertainty /by Andrew Doyle։ https://www.cirium.
com/thoughtcloud/tracking-the-in-storage-fleet-at-a-time-of-uncertainty/ (Date of access: 06.04.2020).
9 CIRIUM, Tracking the in-storage fleet and utilization in a time of uncertainty /by Andrew Doyle։ https://www.cirium.
com/thoughtcloud/tracking-the-in-storage-fleet-at-a-time-of-uncertainty/ (Date of access: 29.03.2020).
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Նախքան համաշխարհային համավա
րակի վտանգի ի հայտ գալը, 2020 թ. հա-
մար ամբողջ աշխարհում կանխա
տես
վել էր շուրջ 62.4 մլն մետրիկական տոն
նա ծավալով բեռների փոխադրում, ինչը
բեռնափոխադրող ավիաընկերություննե
րին կապահովեր շուրջ 101.2 մլրդ ԱՄՆ
դոլարի եկամտով14: Սակայն, այստեղ էլ
կորուստներն անխուսափելի են, թեև բեռ
նափոխադրումների նկատմամբ ավելի
քիչ սահմանափակումներ են կիրառվում:
Միջազգային բեռնափոխադրումների
մասով բացասական միտումներն արդեն
իսկ նկատելի են հենց տարեսկզբից: Գծապատկեր 4-ում արտացոլված են տոննակիլո
մետրերով արտահայտված բեռնա
փո
խադրումների (FTK – Freight ton kilometer) ծավալների փոփոխությունները
2020 թ. հունվարին՝ նախորդ տարվա նույն
ժամանակահատվածի համեմատ: Հատ
կանշական է, որ բեռնափոխադրումների
արձանագրված միտումները համեմատական են կորոնավիրուսի տարածման ուժգնությանն ու աշխարհագրու
թյանը: Այս
պես՝ 2020 թվականի հունվարին նախորդ
տարվա նույն ժամանակահատ
վածի հա
մեմատ աշխարհում արձանագրվել է բեռ-
նափոխադրումների տոննա-կիոմետրերի
3.3%, իսկ փետրվարին արդեն 4.4% ան
կում՝ հիմնականում ուղղորդված Եվրոպա
յի (-3.7% անկում հունվարին և -3.8%՝ փետրվարին) և Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան տա-
րածաշրջանի (-5.9% և -17.7%) ցուցանիշ
ների միտումներով: Որոշակիորեն նվազել
են նաև բեռնափոխադրման սակագները:
Այսպես՝ եթե Հոն
կ
ոնգից դեպի Եվրոպա
օդային տրանս
պորտով բեռների փոխադրման սակագինը 2019 թ. դեկտեմբերին
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րակի կանխարգելման նպատակով ալ
կոհոլային հիմքով ախտահանիչները կա
րող են տեղադրվել օդանավերի սանի
տարական հանգույցներում, տրամադրվել
օդանավի անձնակազմին՝ որպես ախտա
հանման միջոցառումների իրականացման
անհրաժեշտ բաղադրիչ կամ թույլատրվել
ուղևորների ուղեբեռներում10: Նշենք, որ
մինչ այս, ալկոհոլային հիմքով ախտահա
նիչները, շնորհիվ դյուրավառ հատկու
թյունների, դասակարգվել են որպես վտան-
գավոր բեռներ՝ ներառվելով օդանա
վի
սրահներում կամ ուղեբեռում տեղափոխե
լու համար վտանգավոր և անթույլատրելի
ապրանքների ցանկում:
Ավիաընկերությունները տարեկան փո
խադրում են ավելի քան 52 միլիոն մետ
րիկական տոննա11 բեռ, որը համարժեք է
համաշխարհային առևտրի արժեքի ավելի
քան 35%-ին և բացարձակ ծավալի՝ գրեթե
1%-ին12: Սա նշանակում է, որ օդային տրանսպորտով փոխադրման դեպքում բեռների
ֆիզիկական ծավալի և արժեքի 1:35 հա
րաբերակցության պայմաններում տրանս
պորտի մյուս տեսակներով փոխադրվող
ավելի քան 99% ծավալով բեռներին է բա
ժին ընկնում դրանց արժեքի ընդամենը
65%-ը, ինչը տնտեսապես արդարացված
է, քանի որ օդային տրանսպորտով բեռ
ների տեղափոխումը «թանկարժեք հա
ճույք է» և նպատակահարմար՝ միայն
փոքր ծավալ և մեծ արժեք ունեցող ապ
րանքների համար:
Սովորական պայմաններում աշխար
հում օդային տրանսպորտով տարեկան
փոխադրվում է 6.8 տրիլիոն, իսկ օրական՝
18.6 միլիարդ ԱՄՆ դոլար արժողությամբ
բեռ13:

10 IATA, Novel Coronavirus (Covid-19): Dangerous goods (including alcohol based sanitizers) guidelines for Operators – 07 March, 2020, https://www.iata.org/contentassets/90f8038b0eea42069554b2f4530f49ea/covid-19-dangerous-goods-guidance.pdf
11 Կշռի կամ ծավալային քաշի միավոր, որը հավասար է 1000 կիլոգրամի կամ մոտավորապես 2204,6 ֆունտի:
Չափման մետրիկական համակարգն առաջին անգամ կիրառվել է 1795 թ. Ֆրանսիայում, որի համաձայն՝
գրամը սահմանվեց որպես «մետրի մեկ հարյուրերորդ մաս կողմով խորանարդ ծավալ ունեցող մաքուր ջրի
բացարձակ քաշ՝ սառույցի հալման ջերմաստիճանի ներքո»:
12 IATA Air Cargo Brochure “The Value of Air Cargo: Air Cargo Makes it Happen”, IATA https://www.iata.org/contentassets/4d3961c878894c8a8725278607d8ad52/air-cargo-brochure.pdf
13 https://www.iata.org/en/programs/cargo/
14 Coronavirus: impact on the aviation industry worldwide, Statista study_id71610, March 30, 2020, p. 20-21 /
https://www.statista.com/study/71610/coronavirus-impact-on-the-aviation-industry-worldwide/
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3.15 ԱՄՆ դոլար էր՝ յուրաքանչ
յուր կմ-ի
համար, ապա 2020 թ. հունվարին դա իջավ
մինչև 2.83 ԱՄՆ դոլար՝ 1 կմ-ի դիմաց, իսկ
2020 թ. փետրվա
րին՝ արդեն 2.52 ԱՄՆ
դոլար15:
Բնականաբար, այդ միտումները դեռ
շարունակական կլինեն: Ակնկալվում են
բեռնաշրջանառության ծավալների նշա
նակալի կրճատումներ հատկապես Եվրո
պայում և Հյուսիսային Ամերիկայում:
Անխափան օդային բեռնափոխադրում
ների ապահովումը չափազանց կարևոր է
նույնիսկ և հատկապես համաշխարհային
համավարակի պայմաններում՝ առնվազն
կենսական նշանակության ապրանքների
և անհրաժեշտ բժշկական սարքավորում
ների ու պարագաների մատակարարման
տեսանկյունից: Ուղևորների պահանջարկի
փոշիացումով և ուղևորափոխադրումն երի
չեղյալ հայտարարմամբ «օդում կախված»
են մնացել կենսական նշանակության օդային բեռներ, քանի որ օդային բեռնա

փո
խա
դրումների (ներառյալ՝ փոստային ա-
ռաքումների) զգալի մասն իրականացում

էր ուղևորատար ինքնաթիռ
ների ազատ
բեռնային տեղերի հաշվին: Նման զար
գացումները ծանրագույն ֆինան
սական
խնդիրներ են «խոստանում» ավիափոխադրող ընկերություններին, որոնց կորուստ
ներն իրականում չեն սահմանա
փակվի
ծրագրված, բայց չստացված եկամուտնե
րով, քանի որ ավիացիոն ոլորտում օդա
նավերը, սովորաբար, ձեռք են բերվում
լիզինգով (երկարաժամկետ վարձակալու
թյամբ)՝ դրանց շահագործումից ստացվող
եկամուտների հաշվին պարտավորությունների մարման պայմանով: Իսկ սա նշա

նակում է, որ ստեղծված իրավիճակի եր-
կարաձգման պարագայում մի շարք ավիա-
ընկերություններ չեն կարողանա իրակա
նացնել լիզինգի գծով բանկերի նկատ
մամբ ստանձնած պարտավորություննե
րը՝ հայտնվելով անվճարունա
կության և,
բացառված չէ, նաև սնանկացման եզրին:
Մնում է հայացքը հառել դեպի կա
պույտ երկինք ու հուսալ ավելի լավ ժամա
նակների «չվերթի չհետաձգման»…

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4

Տոննա-կմ-երով արտահայտված բեռնափոխադրումների ծավալի
փոփոխությունները 2020 թ. հունվար-փետրվարին՝ 2019 թ. նույն
ժամանակահատվածի համեմատ (%)16
15 Coronavirus: impact on the aviation industry worldwide, Statista study_id71610, March 30, 2020, p. 24 / https://
www.statista.com/study/71610/coronavirus-impact-on-the-aviation-industry-worldwide/
16 Coronavirus: impact on the aviation industry worldwide, Statista study_id71610, March 30, 2020, p. 23 / https://
www.statista.com/study/71610/coronavirus-impact-on-the-aviation-industry-worldwide/
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5. IATA, Novel Coronavirus (Covid-19): Dangerous goods (including alcohol based sanitizers)
guidelines for Operators – 07 March 2020։
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

КОГДА В ВОЗДУХЕ ПАРИТ КОРОНАВИРУС, САМОЛЕТЫ ОСТАЮТСЯ
ПРИПАРКОВАННЫМИ... АВИАЦИОННЫЙ КРИЗИС
С начала 2020 года население мира борется с растущей пандемией нового коронавируса
COVID-19. Глобальная пандемия парализовала нормальное развитие мировой экономики. В силу
жестких ограничений, введенных странами, резкого падения спроса на воздушные перевозки,
отмены регулярных и чартерных рейсов, 55% мировых воздушных судов подвергнуто прину
дительному бездействию, представив авиационный сектор перед угрозой кризиса.
В статье анализируются тенденции на мировом рынке авиаперевозок в результате распро
странения пандемии, прогнозируются дальнейшие развития.
Ключевые слова: пандемия COVID-19, ваздушный транспорт, авиаперевозчики, пассажиры,

		

грузы, отмененные рейсы, финансовые потери

Anna PAKHLYAN
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WHEN CORONAVIRUS FLOATS IN THE AIR, THE AIRCRAFTS REMAIN PARKED…
AVIATION CRISIS
Since the beginning of 2020, the world's population is struggling with the growing pandemic of the
new coronavirus COVID-19. The global pandemic has paralyzed the normal development of the global
economy. Due to severe restrictions imposed by countries, a sharp drop in demand for air transportation, the cancellation of regular and charter flights, 55% of the world's aircraft were subjected to forced
inaction, facing the aviation sector in danger of a crisis.
In the article are analyzed the trends in the global air transportation market as a result of the
spread of the pandemic, and forecasted further developments.
Key words:

		

COVID-19 pandemic, air transport, air carriers, passengers, cargo, canceled
flights, financial losses.
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ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ
Տնտեսագիտության
դոկտոր, պրոֆեսոր
1995 թ. գերազանցությամբ
ավարտել է ԵրԺՏԻ-ն (այժմ՝
ՀՊՏՀ)՝ «Էկոնոմիկայի պե
տական կարգավորում» մաս-
նագիտությամբ, 1998 թ.՝ ՀՀ
Էկոնոմիկայի նախարարու
թյան տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստի
տուտի ասպիրանտուրան:
1999 թ. ստացել է տն
տե
սագիտության թեկնածուի,
2013 թ.՝ դոկտորի գիտական
աստիճան, 2016 թ.՝ պրոֆեսո
րի գիտական կոչում: 19992001 թթ. ծառայել է ՀՀ զինված ուժերում: 2019 թ. նշանակվել է ՀՊՏՀ «Ամբերդ»

հետազոտական կենտրոնի
տնօրեն: Դասախոսում է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարա
նում: Հե
ղինակ է 15 մենա
գրության և ավելի քան 70
գիտական հոդվածների ու
զեկույցների:
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համավարակ, համաշխարհային
սպորտ, կորուստներ, օլիմպիադա,
ֆուտբոլ, բասկետբոլ, հոկեյ

Հոդվածում փորձ է արվել վերլուծելու և գնահա
տելու համաշխարհային սպորտի ֆինանսական կո
րուստները կորոնավիրուսային համավարակի պայ-
մաններում: Հաշվի առնելով մարզական ոլորտի ընդգրկուն բնույթը՝ հեղինակն իր դիտակետում է պահել
2020 թվականին նախատեսված հիմնական մար
զական իրադարձությունները՝ Տոկիոյի օլիմպիական
խաղերը և ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը, ինչես նաև գնահատել է բասկետբոլի, ֆուտբոլի և տա
փօղակով հոկեյի ազգային առաջնությունների կրած
վնասներն ու առկա մարտահրավերները:

Ա

շխարհը «գրաված» COVID-19 համավարակի ազդեցության չափի ու ընդգրկման ծա
վալների մասին հրապարակվում են ու կշարու
նակ
վեն
հրապարակվել հարյուրավոր և, նույնիսկ, հազարավոր
վերլուծություններ, կտրվեն գնահատական
ներ և կկա-
տարվեն կանխատեսումներ: Բնավ չթերագնահատելով
իրականացված և/կամ իրականացվող հետազոտություն-
ների հիմնավորվածությունն ու իրատեսա
կանությու
նը՝
հակված ենք կարծելու, որ արտաքին գործոնի (տվյալ
դեպքում՝ համավարակի) վարքագծի անկանխատեսե
լիու
թյան և հետագա տարածման ծավալների անորո
շություն պայմաններում հնչեցված գնահատականները,
մեղմ ասած, չափազանց մոտավոր են անգամ կարճա
ժամկետ հատվածի համար: Հավելենք, որ տվյալ արտա
քին գործոնը, «օժտվելով» նաև ներքին գործոնի կարգա
վիճակով, համավարակի հետևանքների մեղմման կամ
չեզոքացման հարցը դարձնում է օրախնդիր:
Եվ ամենևին էլ պատահական չէ, որ Օքսֆորդի հա
մալսարանի Մարդկության ապագայի ինստիտուտի (Fu-
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որոնց` խոշորագույն տնտեսություններում
տարեկան անկումը կարող է լինել երկնիշ
(եթե երեք ամիս շարունակ արձանագրվի
40% անկում, ապա տարեկան հաշվարկով
դա կկազմի մոտ 10%): Սա, իհարկե, չափա
վոր ազդեցության սցենարի պարագայում,
այնինչ վատագույն սցենարներում այդ
ցուցանիշը կարող է ավելի մեծ լինել3։
Հենց այս համատեքստում էլ փորձել
ենք գնահատել COVID-19-ի բացասական
ազդեցությունը համաշխարհային սպորտի
ինդուստրիայի վրա: Իհարկե, ներկայաց
ված վերլուծությունը չի հավակ
նում տալ
բոլոր հարցերի պատասխաննե
րը, առա
վել ևս, կանխատեսումներ կատարել այս
ասպարեզի հետագա զարգացումն երի վե
րաբերյալ:
Կորոնավիրուսը լարվածության մեջ է
պահում նաև մարզաշխարհը: Համավա
րակը խաթարել է տարբեր մրցաշարերի
բնականոն ընթացքը: Դրա պատճառով հետաձգվել ու հետաձգվում են մարզական
բազմաթիվ խոշոր մրցաշարեր4:
Կորոնավիրուսն արդեն իսկ աննախա
դեպ վնաս է հասցրել պրոֆեսիոնալ սպոր
տին. մինչև 2021 թվականը պաշտո
նա
պես հետաձգվել են Տոկիոյի օլիմպիական
խաղերը5, ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնու
թյունը6, չեմպիոնների լիգան7, տափօղա
կով հոկեյի աշխարհի առաջնությունը,
փաստացիորեն՝ բոլոր մարզաձևերի ազ-
գային առաջնությունների գերակշիռ մասը
և այլն8:
Այս հոդվածի շրջանակում ընտրվել են
2020 թվականին համաշխարհային սպոր
տում կայանալիք իրադարձու
թյուններից
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ture of Humanity Institute) գիտնականնե
րը, համադրելով տարբեր աղբյուրներից
ստացվող տեղեկությունները, փորձում են
կանխատեսել կորոնավիրուսի տարածման
ընթացքը տարբեր երկրներում:
Ըստ մոդելավորման, օրինակ, համա
վարակի գագաթնակետին Հայաստանում
կարող է վարակվել 43-140 հազար մարդ
կամ բնակչության 1.5-4.7 տոկոսը, իսկ մինչև 2021 թվականը վարակվածների թի-

վը կարող է տատանվել 1.3 միլիոնից մին
չև 2.3 միլիոնի կամ բնակչության 44-80
տոկոսի սահմաններում1:
Ինչքան երկար տևի համավարակը,
այնքան խորն է լինելու վերջինիս ազդեցու
թյունը տնտեսության վրա, և այդքան մեծ
պետք է լինեն իշխանությունների աջակ-
ցության ջանքերը: Որքան երկար շարու
նակվի համաճարակը, այնքան ավելի մեծ
է հավանականությունը, որ աշխարհը կփո-
խի կամ կարող է փոխել իր սպա
ռո
ղա
կան վարքագիծը: Սա նույնպես պետք է
հաշվի առնել հակաճգնաժամային ռազ
մավարություններ և մարտավարություն
ներ մշակելիս2:
Կորոնավիրուսի համավարակի վտան
գը ստիպեց բազմաթիվ երկրների կառա-
վարությունների ներմուծել աննախա
դեպ
կանխարգելող միջոցառումներ, որոնք էա-
կանորեն սահմանափակում են տնտե
սա
կան գործունեությունը։ Դեռ մի քանի
շաբաթ առաջ միջազգային կառույց
ները
կարծիք էին հայտնում, որ համաշխար
հային տնտեսական աճը կդանդաղի 1-2
տոկոսային կետով, մինչդեռ այսօր գերա
կշռում են այն գնահատականները, ըստ

1 Մոդել. «վերին կետում» ՀՀ-ում կարող է վարակվել մարդկանց մինչև 4.7%-ը,
https://mediamax.am/am/news/society/37128/
2 Նոր աշխարհի մարտահրավերները. նախկին փոխարտգործնախարար Ռոբերտ Հարությունյան,
https://news.am/arm/news/568403.html
3 Մանուկ Հերգնյան. Նոր տնտեսական իրականությունը և մեր պատասխանը,
https://banks.am/am/news/interviews/18854 25.03.2020
4 Կորոնավիրուսը և սպորտը. ի՞նչ իրավիճակ է մարզաշխարհում,
https://www.shantnews.am/news/view/625877.html
5 Coronavirus cancellations and reactions in sports, https://www.espn.com/espn/story/_/id/28871525/coronavirus-cancellations-reactions-sports
6 UEFA postpones EURO 2020 by 12 months; https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/news/025b-0ef35fa07210-adb80b5eb2e7-1000--uefa-postpones-euro-2020/
7 https://www.uefa.com/uefachampionsleague/
8 Коронавирус остановил большой спорт. Олимпиаду и Евро-2020 могут перенести на год, https://www.bbc.
com/russian/features-51860899
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առավել խոշորները՝ միջոցառումների չե
ղարկման հետևանքով բոլոր մարզաձևերի
գծով ֆինանսատնտեսական գնահատա
կան տալու անհնարինության պատճա
ռով: Ավելին, մեր արձանագրած գնահա
տա
կաններն ունեն ուղղորդիչ, մոտավոր
բնույթ, և զարգացման տարբեր սցենար
ների պարագայում դրանք կարող են էա
պես փոխվել:
Այսպիսով՝ 2020 թվականի խոշորա
գույն մարզական իրադարձության՝ Տոկիոյի ամառային օլիմպիական խաղերի չե

ղարկումը (հետաձգումը) բազմավեկտոր
վնասներ հասցրեց ինչպես կազմակերպիչներին, այնպես էլ ամենատարբեր շահա-
ռուների: Մասնավորապես՝ այս իրադար
ձության չեղարկման հետևանքով կորուստներ կրած մարդկանց քանակը համարյա
100000 է, այդ թվում՝ օլիմպիական մար
զիկներ՝ 11000, պարաօլիմպիական մար
զիկներ՝ 4400, չվճարված կամավորներ՝
80000 անձ9: Հատկանշական է, որ այս
տեղ ընդգրկված չեն օլիմպիական խա

ղերին անուղղակիորեն մասնակից այլ ան-
ձինք, այդ թվում՝ արտասահմանից: Ակն
հայտ է, որ այդ դեպքում կորուստները
բազմակի կլինեն:
Ըստ ոլորտների (հասցեատերերի) անդրադառնալով օլիմպիադայի չեղարկման

(հետաձգման) հետևանքով հնարավոր
եկամուտների կորուստներին՝ արձանագրենք, որ, թեև մոտավոր, սակայն գնա
հատվել են նաև այդ կորուստների «հասցեատերերը»: Մասնավորապես՝ օլիմպիա
դ
այի կազմկոմիտեի կորուստները կազ
մում են 603 մլրդ10, Տոկիոյի քաղաքային
իշխանությանը՝ 597 մլրդ, Ճապոնիայի գործարար հատվածինը՝ 348 մլրդ, իսկ կենտ
րոնական կառավարությանը՝ 150 մլրդ իեն
(գծապատկեր 1):
Ընդ որում, օլիմպիական խաղերի նա
խապատրաստական աշխատանքների հա-
մար արդեն իսկ ծախսվել է, ընդհանուր
առ
մամբ, 13400 մլն ԱՄՆ դոլար, որից
միայն 277 մլն-ը՝ նոր օլիմպիական մար
զադաշտի կառուցման նպատակով:

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Տոկիոյի 2020 թվականի ամառային օլիմպիադայի չեղարկման (հետաձգման)
հետևանքով հնարավոր եկամուտների կորուստները՝ ըստ ոլորտների
(հասցեատերերի) (մլրդ իեն, մարտ, 2020 թ.)
9 Համաշխարհային սպորտին վերաբերող տվյալները, այդ թվում՝ գծապատկերներում առկա ցուցանիշները
վերցված են հետևյալ աղբյուրից.Coronavirus (COVID-19) disease pandemic effect on the sports industry - Statistics & Facts; Published by Christina Gough, Mar 19, 2020, https://www.statista.com/topics/6098/impact-of-thecoronavirus-on-sport/
10 Մեկ ԱՄՆ դոլարը հավասար է մոտ 108 ճապոնական իենի: Աղբյուրը՝ https://ru.investing.com/currencies/
usd-jpy
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Տոկիոյի 2020 թվականի ամառային օլիմպիադայի չեղարկման (հետաձգման)
հետևանքով գովազդային գործունեության և հովանավորչական պայմանագրերի
գծով հնարավոր կորուստները 2020 թ. մարտի դրությամբ (մլն ԱՄՆ դոլար)

Հնարավոր եկամուտների չստացման և/
կամ կորուստների մեջ առանձնահատուկ
տեղ են գրավում գովազդային գործունեու
թյանն ու հովանավորչական ծախսե
րին
առնչվողները: Այսպես՝ 2020 թ. մար
տի
դրությամբ, օլիմպիադայի կազմակերպիչ
ների հնարավոր կորուստները շուրջ 2,3
մլրդ ԱՄՆ դոլար են, այդ թվում՝ ավելի
քան 70 տեղական ընկերությունների հետ
հովանավորչական պայմանագրերից հնա-
րավոր կորուստները՝ 900 մլն, իսկ գովազդ-
ների մասով կորուստները՝ 1250 մլն ԱՄՆ
դոլար (գծապատկեր 2): Ընդ որում, այս
տեղ հաշվարկված չեն հեռար
ձակման
իրավունք ձեռք բերած հեռուստաընկերու
թյունների կորուստները, որոնք, անշուշտ,

կգնահատվեն հարյուրավոր միլիոններով:
Եվ վերջապես, անդրադառնալով Տո
կիոյի 2020 թվականի օլիմպիադայի հետ
կապված ապահովագրական ծախսերին,
կարող ենք արձանագրել, որ ապահովա
գրական ընկերությունների հնարավոր կորուստները՝ ներառյալ հեռարձակման իրավունքներն ու հովանավորչությունը, կկազ
մեն շուրջ 2 մլրդ, իսկ հյուրընկա
լու
թյան
գծով ծախսերը՝ 600 մլն ԱՄՆ դոլար:
Վերստին ընդգծենք, որ վերոնշյալ հաշ
վարկները նախնական են՝ ընդգրկելով
Տոկիոյի 2020 թվականի ամառային օլիմ
պիադայի չեղարկման (հետաձգման) հե
տևանքով առավել ակնառու կորուստնե
րը:
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UEFA-ի հնարավոր կորուստները համավարակի հետևանքով Եվրո-2020-ի
հետաձգման կամ չեղարկման պատճառով (մլն եվրո)
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Մարզական հաջորդ նշանակալից ի
րադարձությունը, որի չեղարկման (հետա
ձգման) հետևանքները կարող են ցավագին
ազդեցություն ունենալ համաշխարհա
յին
սպորտարդյունաբերության վրա, ֆուտբո
լի 2020 թվականի Եվրոպայի առաջ
նու
թյունն է: Հատկանշական է, որ պատմու
թյան մեջ առաջին անգամ նախատեսվում
էր այս առաջնությունն անցկացնել միա
ժամանակ 12 երկրում՝ դրանով իսկ մար
զա
կան տոն պարգևելով ամբողջ Եվրո-
պային: Նախնական հաշվարկներով՝ Եվրո2020-ի հետաձգման կամ չեղարկման պատ-
ճառով միայն UEFA-ի հնարավոր կորուստ
ները կազմելու են համապատաս
խա
նա
բար՝ 300 մլն և 400 մլն եվրո (գծապատ
կեր 3):
Նույնքան կարևոր է անդրադառնալ
նաև ֆուտբոլի Թոփ–5 լիգաների կորուստներին՝ այդպիսով ավելի ամբողջական դարձընելով պատկերը։ Վերոնշյալ լիգա
նե
րի
եկամուտների չստացման/կորուստների
պատկերը հետևյալն է.
1. Անգլիայի Պրեմիեր լիգա
• խաղի օրվա եկամուտների կորուստներ՝
180 մլն եվրո,
• հեռարձակման եկամուտների կորուստ-
ներ՝ 800 մլն եվրո,
• առևտրային կորուստներ՝ 300 մլն եվրո,
• սեզոնի հետաձգված խաղերի թիվը՝ 92:

2. Իսպանիայի Լա Լիգա
• խաղի օրվա եկամուտների կորուստներ՝
170 մլն եվրո,
• հեռարձակման եկամուտների կորուստ
ներ՝ 600 մլն եվրո,
• առևտրային կորուստներ՝ 200 մլն եվրո,
• սեզոնի հետաձգված խաղերի թիվը՝
110:
3. Գերմանիայի Բունդեսլիգա
• խաղի օրվա եկամուտների կորուստներ՝
140 մլն եվրո,
• հեռարձակման եկամուտների կորուստ
ներ՝ 400 մլն եվրո,
• առևտրային կորուստներ՝ 250 մլն եվրո,
• սեզոնի հետաձգված խաղերի թիվը՝ 74:
4. Իտալիայի Ա Սերիա
• խաղի օրվա եկամուտների կորուստներ՝
100 մլն եվրո,
• հեռարձակման եկամուտների կորուստ
ներ՝ 450 մլն եվրո,
• առևտրային կորուստներ՝ 150 մլն եվրո,
• սեզոնի հետաձգված խաղերի թիվը՝ 124:
5. Ֆրանսիայի Լիգա 1
• խաղի օրվա եկամուտների կորուստներ՝
60 մլն եվրո,
• հեռարձակման եկամուտների կորուստ
ներ՝ 200 մլն եվրո,
• առևտրային կորուստներ՝ 140 մլն եվրո,
• սեզոնի հետաձգված խաղերի թիվը՝ 101:
Համավարակի հետևանքով եվրոպա

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ4

Համավարակի հետևանքով եվրոպական ֆուտբոլային լիգաների
հնարավոր կորուստները (մլն եվրո)
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COVID-19-ի հետևանքով Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) 2020 թ.
հնարավոր կորուստները (մլն ԱՄՆ դոլար)

կան ֆուտբոլային լիգաների հնարա
վոր
առավելագույն կորուստները ներկայաց
ված են գծապատկեր 4-ում:
Այժմ անդրադառնանք համաշխարհա
յին սպորտի ևս մեկ ծանրակշիռ մրցաշա
րի՝ ԱՄՆ-ի բասկետբոլի ազգային առաջ-
նությանը, որն անցկացվում է Բաս
կետ
բոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) հովա
նու ներքո: 2020 թ. մարտին, երբ մրցա
շրջանն ընդհատվեց, NBA-ի 2019-2020
թվականների կանոնավոր մրցաշրջանում
դեռևս պետք է ընթանար 259 խաղ: Այս
չեղարկումների հետևանքով լիգայի կո
րուստը կազմեց շուրջ 650 մլն, ԱՄՆ դո
լար, այդ թվում՝ հանդիսականների մուտ

քից համակցված եկամուտների կորուստը՝
450 մլն (վնասը գնահատվում է 350-450
մլն ԱՄՆ դոլար), իսկ մուտքի տոմսերի
հետ չկապված եկամուտների կորուստը՝
200 մլն ԱՄՆ դոլար (վնասը գնահատվում
է 150-200 մլն ԱՄՆ դոլար՝ ներառյալ ապ
րանքային առևտուրը, սննդի և տրանս
պորտային միջոցների կայանման ծախսե
րը) (գծապատկեր 5):
Եվ, ի վերջո, անդրադառնանք տափ
օղակով հոկեյի ազգային լիգային (NHL),
որը, թերևս, հոկեյի մրցաշարերից ամե
նա
եկամտա
բերն է և ներկայացնում է
ԱՄՆ-ի և Կանադայի համակցված առաջ
նությունը: Սեզոնի դադարեցման պահին՝
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NHL-ի շրջանակում թիմերի տնային խաղերի չեղարկման հետևանքով ակնկալվող
կորուստները 2020 թ. մարտի դրությամբ (1000 ԱՄՆ դոլար)
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2020 թվականի մարտի դրությամբ, NHL-ի
թիմերը 41 տնային խաղերից խաղացել էին
32-37-ը: Ենթադրվում է, որ յուրաքանչյուր
թիմ միայն տոմսերի վաճառքից ամեն
տնային խաղի համար կկորցնի միջինում
1,31 մլն ԱՄՆ դոլար (գծապատկեր 6): Այս
պիսով, ըստ յուրաքանչյուր տնային խաղի,
կարձանագրվի ֆինանսական կորստի հե
տևյալ պատկերը.
• տոմսերի վաճառքից եկամտի կորուստ՝
1312 հազ. ԱՄՆ դոլար,
• սննդի և խմիչքների վաճառք՝ 215 հազ.
ԱՄՆ դոլար,
• թիմի ապրանքների վաճառք՝ 86.85
հազ. ԱՄՆ դոլար,
• հովանավորներ և կողային գովազդային
վահանակներ՝ 50 հազ. ԱՄՆ դոլար,
• ավտոմեքենաների կայանման վճարներ՝
16.8 հազ. ԱՄՆ դոլար:
Այսպիսով՝ համաշխարհային սպորտի
կենսունակության վրա COVID-19-ի ազդե
ցության նույնիսկ նախնական գնահա
տականները հնարավորություն են տալիս
հավաստելու, որ խնդրո առարկա վարակի
ընդգրկման ծավալներն աննախադեպ են,
իսկ հետևանքներն՝ աղետալի:
Հատուկ նպատակ չունենալով համա

լիր կերպով գնահատելու համաշխարհա
յին սպորտի վրա համավարակի ազդեցությունն ամբողջական տեսանկյունից11, այ-
դուհանդերձ, պետք է արձանագրենք, որ
մարզաշխարհը դարձավ համավարակի
գլխավոր «շահառուներից» մեկը:
Մեկ դիտարկում ևս: Ներկայացված
ցուցանիշները վկայում են այն անհամաչափ
ու անտրամաբանական վիճակի մասին,
որն առկա է համաշխարհային սպորտում:
Խոսքը հատկապես վերաբերում է այն
մարզաձևերին, որտեղ մարզիկների աշ
խատավարձն ու ուղեկցող ծախսերը չափ
վում են տասնյակ միլիոններով (օրինակ՝
ֆուտբոլ, բասկետբոլ, թենիս, ամերիկյան
ֆուտբոլ, բեյսբոլ և այլն), խաթարվում է
ակումբների գործունեության արդյունավե
տության չափելիությունը, անառողջ մըր
ցակցության և չհիմնավորված ֆինանսա-
կան ներարկումների համատեքստում՝ ա-
ղավաղվում մարզական ոգին: Եվ այս ամե
նը՝ զանգվածային և մանկական սպորտի թերֆինանսավորման պայմաններում…
Թերևս, այս ճգնաժամն ազդակ է նաև
համաշխարհային սպորտին՝ վերա
դառ
նալու հավասարակշիռ ու ընկալելի վար
քագծի…

11 Հոդվածում անդրադարձ է կատարվել հիմնականում մարզական միջոցառումների կազմակերպիչներին
սպասվող վնասներին, սակայն, հեղինակի համոզմամբ, մարզական ակումբների կորուստներն անհամեմատ
մեծ են լինելու:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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и была предпринята попытка оценить размер этих потерь. Учитывая объёмный характер отрасли,
автор свои исследования сконцентрировал на основных спортивных мероприятиях 2020 года –
Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу. Также были анализированы потери
и вызовы национальных чемпионатов по футболу, баскетболу и хоккею с шайбой.
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CORONAVIRUS AGAINST WORLD SPORTS INDUSTRY
The article mainly analyzes the losses of world sports in the wake of the coronavirus and an attempt
was made to estimate the size of these losses. Given the voluminous nature of the industry, the author
concentrated his research on the main sporting events of 2020 - the Olympic Games in Tokyo and the
European Football Championship. Also, the losses and challenges of the national football, basketball
and ice hockey championships were analyzed.
Key words:

ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ

КОРОНАВИРУС ПРОТИВ ИНДУСТРИИ МИРОВОГО СПОРТА

1.

2020/

Давид АХВЕРДЯН
Директор исследовательского центра «Амберд», АГЭУ,
доктор экономических наук, профессор

pandemic, world sport, loss, olympiad, football, basketball, hockey

67

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆՆԵՐՆ
ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
Հիմնաբառեր. կորոնովիրուս, գյուղատնտեսու		
թյուն, պարեն, անվտանգություն,
		արտակարգ դրություն,
		աջակցություն

Սամվել
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության դոկտոր,
պրոֆեսոր
1978 թ. գերազանցությամբ
ավարտել է ՀԳԻ տնտեսագիտական ֆակուլտետը, աշխատել
արտադրությունում և սովորել
ասպիրանտուրայում: 1990 թ.
ստացել է տնտեսագիտության
թեկ
նածուի, 2003 թ.՝ դոկտորի
գի
տա
կան աստիճան, 2007 թ.՝
պրոֆե
սորի գիտական կոչում:
1999 թ. ընտրվել է ՀՀ ԱԺ պատ-
գամավոր: 2002-2011 թթ. աշխա
տել է ՀՀ գյուղատնտե
սության
նախարարի առաջին տեղակալ:
2013 թ.-ից առ այսօր աշխատում
է ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնում՝ զբաղեցնելով
տնօրենի և սոցիալ-տնտեսական
ծրագրերի համակար
գողի պաշտոնները: Ներկա
յում պաշտո
նավարում է որպես ավագ փոր
ձագետ: Հեղինակ է շուրջ 140 գիտա
կան հոդվածների, 16 մենա
գրությունների և ուսումնական
ձեռնարկների:
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Կորոնովիրուսի համավարակն արագ տեմպերով
տարածվում է աշխարհի ավելի քան 200 երկրում:
Հայաստանում նույնպես մեծանում է վարակակիր
ների թիվը, և պաշտոնապես արտակարգ դրություն է
հայտարարվել: Այս ոչ բնականոն իրավիճակում ամենաապահով ու, պարենային անվտանգության առու
մով, ամենակարևոր ոլորտը գյուղատնտեսությունն
է, որի զարգացումը խթանելու համար անհրաժեշտ
է իրականացնել պետական աջակցության արտա
կարգ միջոցառումներ: Այս հոդվածում նշվում են այդ
միջոցառումների ուղղությունները և դրանց իրականացման կառուցակարգերը: Կարևորվում են նաև ՀՀ
կառավարության 2020 թ. մարտի 26-ի որոշումն երը,
որոնք բազմակողմանի աջակցություն են նա
խա
տե
սում գյուղատնտեսության զարգացման համար:
Միաժամանակ, ներկայացվում են կարևոր առաջար
կություններ այդ միջոցառումների կառուցակարգերի
կատարելագործման և կազմակերպման արդյունա
վետության մակարդակի բարձրացման նպատակով:

Կ

որոնովիրուսի համավարակի արագ տարա
ծումը մեկ անգամ ևս վկայում է, որ աշխարհը
«փոքրացել է»: Հաղորդակցության միջոցների «հեղեղի»
պայմաններում, 2019 թ. դեկտեմբերի վերջին, սկիզբ առ-
նելով Չինաստանի Հուբեյ նահանգի կենտրոնից՝ Ուհա
նից, 2020 թ. մարտի վերջին COVID-19 վարակն արդեն
տարածվել է աշխարհի ավելի քան 200 երկրում: Այն հար
կադրել է դադարեցնել արտադրական ու սպասարկման
ոլորտների բազմաթիվ կազմակերպությունների աշխատանքը, նպաստել միջազգային շուկայում նավթի գնի

սրընթաց անկմանը, ԱՄՆ դոլարի համեմատությամբ՝
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մի պայմաններում գյուղատնտեսությունը
դառնում է ամենակարևոր և հետաքրքիր
գործունեության ոլորտներից մեկը: Չնա
յած միշտ էլ հետաքրքիր է եղել, բայց նոր
պայմաններում գյուղատնտեսության կա-
րևորությունն ընդգծվում է մի քանի պատ-
ճառներով: Առաջինը՝ պարենային անվտան-
գության խնդիրները հիմա առավել հրա
տապություն և կարևորու
թյուն են ստա
նում ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետու
թյունում, այլև ողջ աշխարհում: Երկրորդը՝
գյուղատնտեսությունն այն ոլորտն է, որ-
տեղ սոցիալական հեռավորություն պահ
պանելու առավել նախընտրելի և արդյու
նավետ հնարավորություններ կան: Եր-
րորդը՝ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստա-
նում գյուղատնտեսության ոլորտում նոր
աշխատատեղեր ձևավորելու և ինքնազբաղ
վածություն ապահովելու լայն հնա
րավորություններ կան: Մասնավորա
պես՝
կա լքված հողերը կրկին վերադարձնելու
հնարավորություն: Եվ չորրորդը՝ կարծում
ենք, որ հիմա շատ հարմար ժամանակաշրջան է իրականացնել այնպիսի ինստի
տուցիոնալ բարեփոխումներ կամ խթանել
ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների այնպիսի ընթացք, որ նախկինում օբյեկտիվ
կամ սուբյեկտիվ պատճառներով հնարա-
վոր չէր լինում իրականացնել»1: Վարչա
պետի նախանշած չորրորդ պատճառն առավելապես վերաբերում է գյուղատնտե

սա
կան կոոպերատիվների ձևավորման
խթանմանը:
Արտակարգ իրավիճակի պայմաննե
րում, երբ խաթարված է տնտեսության
բազմաթիվ ոլորտների գործունեությունը,
հատկապես գյուղատնտեսությունն ունի
էական առավելություններ: Նախ՝ գյուղատնտեսական աշխատանքները պետք է

իրականացվեն բնականոն ընթացքով, քա
նի որ այստեղ գերիշխում է անհատական
զբաղվածությունը, և կարելի է նվազագույ
նի հասցնել միջանձնային շփումներն ու
համավարակի տարածման վտանգը: Երկրորդ՝ պարենային ապրանքների արտադ
րության ավելացման համար առկա են
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ազգային դրամի արժեզրկմանը, բնակչության տնտեսական ակտիվության կտրուկ
նվազմանը, ներքին և արտաքին առևտրի կրճատմանը: Ամենառիսկայինն այն է,
որ դժվար է կանխատեսել այս արհավիրքի
ավարտը, որը փլուզում է համաշխարհային տնտե
սությունը և հղի է սոցիալտնտեսական ծանր հետևանքներով: Աշխարհի շատ երկրներում, որոնց պատու
հասել է COVID-19 վիրուսը, հայտարարվում
է արտա
կարգ դրություն, որի պայման-
ներում առաջնային են դարձել.
1. վարակակիրների հայտնաբերումը,
մեկուսացումը, օպերատիվ ախտորոշումը
և դեռևս նոր կորոնովիրուսի պատվաստա
նյութի բացակայության պայմաններում
հասանելի միջոցներով բուժումը,
2. բնակչության տեղաշարժի սահմա
նա
փակման ու մեկուսացման պայման
ներում կենցաղային նվազագույն կարիք
ների բավարարումը, կրթական, հոգևոր և
սոցիալական ծառայությունների մատու
ցումը:
Նշված հիմնախնդիրներից ամենա
առաջնայինը պարենային անվտանգու
թյունն է: Ինչպես հավաստիացնում է ար-
տա
կարգ դրության պայմաններում գործող պարետատունը, ՀՀ-ում առկա է ա
ռաջնային անհրաժեշտության պարենա
յին ապրանքների անհրաժեշտ պաշար, և,
ի տարբերություն որոշ երկրների, մեզ մոտ
չկա խուճապ, առևտուրն էլ բնականոն է
ընթանում: Այդուհանդերձ, քանի որ հա
մաճարակի տևողությունն անկանխատե-
սելի է, անհրաժեշտ է ձեռնարկել պարե
նի համալրման կարճաժամկետ ու երկա
րաժամկետ ծրագրեր: Քանի որ անխուսափելի են դառնում ներկրման դժվարությունները, հարկ է, արտակարգ ծրագրեր իրա-
կանացնելով, խթանել գյուղատնտեսու
թյան և սննդի արդյունաբերության գործունեությունը, մշտադիտարկել պարենի բաշխ-
ման, վաճառքի և գնագոյացման գործըն
թացները: Այս առումով, հատկանշական է
ՀՀ վարչապետ Ն.Փաշինյանի բնորոշումը.
«Հատ
կապես կորոնովիրուսի ճգնաժա
1 https://finport.am/full_news.php?id=41282&lang=1
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չօգտագործված ռեսուրսներ, որոնք հնարավոր է և պետք է շուտափույթ գործարկել: Խոսքը, մասնավորապես, վերաբե
րում է հողային, ջրային ու մարդկային ռե
սուրսներին: Ներկայումս հանրապետու
թյունում անմշակ է մնում շուրջ 160 հազ.
հա վարելահող, լիարժեքորեն չի օգ
տա
գործվում բնական կերահանդակների կե-
սից ավելին, ոռոգման ջրի կորուստը 5060 տոկոս է: Եթե դրան ավելացնենք գյու
ղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության և կենդանիների մթերատվու
թյան բարձրացման չօգտագործված հնարավորությունները, ապա, առանց չափա
զանցության, գյուղատնտեսության համա
խառն արտադրանքը բնեղեն արտահայ
տությամբ կարելի է կրկնապատկել: Ինչ
վերաբերում է մարդկային ռեսուրսներին,
ապա դրանց պակասը զգացվում է հատ
կապես մեքենայացման ցածր մակարդակ
ունեցող և աշխատատար մշակաբույսերի
մշակության ոլորտներում: Այստեղ կարևոր
ռեսուրս է նաև լիարժեք զբաղվածություն
չունեցող քաղաքային բնակչության՝ գյու
ղատնտեսության ոլորտում ներգրավման
հնարավորությունը: ՀՀ անկախության ա
ռաջին տարիների փորձը ցույց է տալիս,
որ արտակարգ իրավիճակներում քաղա-
քաբնակ շատ ընտանիքներ հնարավորու
թյուն էին գտնում զբաղվելու գյուղատնտե
սական գործունեությամբ: Նախ՝ այն քա-
ղաքաբնակները, որոնք գյուղում ունեն հարազատներ, վերջիններիս հետ համա
գործակցելով, ինչպես նաև վերջիններիս
աջակ
ցությամբ, կարող են բավարա
րել
իրենց ընտանիքների պարենի պահանջը:
Երկրորդ՝ կարծում ենք, որ ՀՀ կառավա
րությունն արտակարգ կարգով պետք է
ստեղծի համապատաս
խան իրավական
հիմքեր և տեղական ինքնակառավարման
մարմիններին հնարավորություն ընձեռի,
պահպանելով հողի նկատմամբ սեփա
կանության իրավունքը, երկրից բացակայող հողատերերի տևականորեն չօգտա

գործվող հողատարածքները վարձակա
լության հանձնել գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվելու ցանկություն ունե-
ցող քաղաքացիներին, ինչպես նաև ար

դեն գործող կամ նոր ձևավորվող գյուղա
տնտեսական կոոպերատիվներին:
Կարծում ենք՝ ՏԻՄ-երը պետք է իրավա
սություն ստանան ազատ հողերը օգտա
գործման տրամադրելու՝ առանց ավելորդ
վարչական խոչընդոտների, հիմք ընդունելով համայնքի ավագանու որոշումը՝ կնքել
հողօգտագործման երկկողմանի պայ
մա
նագրեր:
Արտակարգ իրավիճակում ՀՀ կառա-
վարության 2020 թ. մարտի 26-ի նիստում
հաստատվել է «Կորոնովիրուսի հետևանք
նե
րի հակազդման միջոցառումների հա
մապարփակ ծրագիրն ու տնտեսական
հետևանքների չեզոքացման միջոցառում
ները» փաստաթուղթը: Մասնավորապես՝
դրա երկրորդ մասն ամբողջությամբ վերաբերում է գյուղատնտեսությանը՝ նախա
տեսելով տվյալ ոլորտում կարողու
թյունների զարգացման, ոռոգման արդիական
համակարգերի, կարկտապաշտպան ցան-
ցերի ներդրման, խաղողի, ժամանակա
կից տեխնոլոգիաներով մշակվող արդյու
նավետ պտղատու այգիների և հատապտղանոցների հիմնման, տոհմային տա-
վարաբուծության և ոչխարաբուծության ու
այծաբուծության զարգացման, ինչպես նաև
ագրովերամշակման ոլորտին գյուղատըն
տեսական հումքի մթերումն երի (գնումնե
րի) նպատակով վարկերի և գյուղատնտե
սական տեխնիկայի ու ագրոպարենային
ոլորտի սարքավորումն երը լիզինգով ձեռք
բերելու համար սահմանել 0% տոկո
սա
դրույք: Ընդ որում, կապալառուի միջոցով
կառուցվող ջերմատները, սառնարանային
և գյուղատնտեսական նշանակության պահեստային տնտեսությունները այսուհետ

կա
րող են դիտարկվել որպես լիզինգի
առարկաներ։ Կարևորելով խոզաբուծու
թյան և թռչնաբուծության ոլորտը՝ նախատեսվող վարկերի համար ոչ միայն սահ
մանվում է 0% տոկոսադրույք, այլև հնա
րավորություն է տրվում 30% համաֆինանսավորման գործիքով նվազեցնելու բանկի
ռիսկը՝ խթանելով տվյալ գյուղատնտեսա
կան ուղղությունների զարգացումը։ Հատ-
կանշական է, որ գյուղատնտեսական կո-
ոպերատիվների զարգացման համար նույն-
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պես
սահմանվում են 0% տոկոսադրույ- գյուղատնտեսության
նախարարության
քով վարկեր և համաֆինանսավորում, վերացման և խորհրդատվական համա
ընդորում, տարբեր նպատակներով վար կարգի կայացած կառույցների՝ Գյուղա
կերի համար՝ տարբերակված չափաքա տնտեսության աջակցության մարզային
նակներով։ Այս նախագծով նախատեսվում կենտրոնների՝ ըստ էության, լուծարման
են մինչև 1 մլն դրամի միկրովարկեր՝ 0% սխալ քաղաքականության հետևանքները:
տոկոսադրույքով, որը կխթանի գյուղա Կարծում ենք՝ ժամանակն է ուղղել այդ
տնտեսության ոլորտում ֆիզիկական ան սխալները: Հաջորդ նկատառումը վերա
ձանց գործունեությունը2:
բերում է գյուղատնտեսական տեխնիկայի
Պետք է խոստովանել, որ սա գյուղա լիզինգի պետական աջակցության ծրա
տնտե
սության աջակցության աննախա գրին: Մենք ի սկզբանե նշել ենք, որ շադեպ ծրագիր է, որը խելամտորեն իրակա- հառուների համար այս ծրագրից օգտվե
նացնելու պարագայում լավագույն պայման- լու հիմնական խոչընդոտը 20% կանխա
ներ կապահովի ոլորտի զարգացման և վճարի գումարն է: Ուստի առաջարկել ենք
երկրի պարենային անվտանգության մա առնվազն 50%-ի չափով սուբսիդա
վորել
կարդակի բարձրացման առումներով: Այո՛, կանխավճարը:
‹‹խելամտորեն իրականացնելու›› պայ
Պետության օժանդակությամբ կանխա-
մանն առաջնային է, քանի որ նախկինում վճարի արգելքը հաղթահարելուց հետո՝
թույլ տրված սխալների պատճառով բազ ձեռքբերված գյուղատնտեսական տեխնի
մաթիվ կարևոր ծրագրեր ակնկալվող ար կան լիզինգառուին լրացուցիչ եկամուտ
դյունք չեն ապահովել: Համառոտ ներկա- կբերի, որի շնորհիվ առավել դյուրին կլինի
յացնենք մեր մտավախությունները. նախ՝ մարել լիզինգի մայր գումարը և տոկոսը4:
ավելի քան մեկ ամիս է, ինչ սկսվել է գյու
Ընդհանուր առմամբ, նախատեսված
ղատնտեսական տարին, և հատկապես միջոցառումներն ու ծրագրերը օպերատիվ
բուսաբուծության ճյուղում մեծ փոփոխու- և արդյունավետ կերպով կազմակերպելու
թյուններ կատարելու հնարավորություն- համար անհրաժեշտ է իրականացնել հե
ները սահմանափակ են: Երկրորդ՝ ինչպես տևյալ քայլերը.
ՀՀ վարչապետն է նշում, կարևոր նախա-
1. ՀՀ վարչապետի գլխավորությամբ
պայման է ծրագրերի վերաբերյալ շահա- ստեղծել Ագրոպարենային ոլորտի աջակ
ռուներին պատշաճ կերպով իրա
զեկելը. ցության շտաբ,
«Մի պայման կա՝ այս պրոցեսը պետք է
2. մարզպետարանների և ՏԻՄ-երի մի-
լրջորեն ուղեկցվի էկոնոմիկայի, տարած ջոցով օպերատիվ կարգով գույքա
գրել
քային կառավարման և ենթակառուցվածք- ազատ վարելահողերի տարածքները, որոների, ԿԳՄՍ, ինչպես նաև բարձր տեխնո շել ոռոգման ջրի ապահովման հնարավո
լոգիական արդյունաբերության նախարա րությունը, սերմացուի և տնկանյութի պա
րությունների կողմից: Մենք պետք է մարդ- հանջարկն ու բավարարման ուղղություն
կանց հետ քայլենք, զրոյից քայլենք և ները,
պետք է բոլոր ազդակներին տեղյակ լի
3. այն տարածքներում, որտեղ ցանքի
նենք: Մարդիկ իմանան, որ իրենց հար- ժամկետը դեռևս թույլ է տալիս, առանց
ցերին, որոնք անխուսափելիորեն ծագելու հապաղելու կազմակերպել հատապտուղ
են, որովհետև սա նոր դաշտ է, պատաս ների՝ ազնվամորու, մոշի և այլ տնկիների,
խաններ ստանալու են ժամանակին և որա- եգիպտացորենի, արևածաղկի, գարնանա
կով»3: Իհարկե, թվարկելով այս նախարա ցան հացահատիկի և այլ մշակաբույսերի
րությունների ցանկը, կառավարությունը սերմացուի պակասի ներկրում և ‹‹սերմ
չխոստովանեց, որ ակնհայտ են դառնում վարկի›› սկզբունքով հատկացում երկրա2 https://www.primeminister.am/hy/press-release/item/2020/03/26/Cabinet-meeting-26-03/
3 Նույն տեղում:
4 https://asue.am/amberd/publications/possible/areas/of/improvement/lending/program/in/the/republic/of/armenia
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 ործներին՝ ցանքի և մշակության աշխա
գ
տանքների համար տրամադրելով արտոն
յալ վարկեր,
4. որոշ խոցելի տարածքներում կիրա
ռել «նպաստ աշխատանքի դիմաց»՝ ար
դեն փորձարկված համակարգը:
Այսպիսով՝ արտակարգ իրավիճակը
պահանջում է արտակարգ միջոցառումներ,

որոնց հաջողությունը լավագույն նախա
դրյալ է գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման համար: Կարևոր խնդիր է այդ միջոցառումների իրականացման հասցեա
կանության, թափանցիկության և վերջնարդյունքի գնահատման մշտադիտարկ
ման կառուցակարգերի ապահովումը:
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1. Ավետիսյան Ս., Հայաստանի
գյուղատնտեսությունը և
ագրովերամշակումը, Եր., «Լիմուշ»
հրատարակչություն, 2010, 238 էջ:
2. Հայկազյան Վ., Նոր երկրագործության
փիլիսոփայություն, քրեստոմատիա,
«Ակտուալ արվեստ», Եր., 2019, 424 էջ:
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СТИМУЛЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РА В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Пандемия коронавируса быстро распространяется в более чем 200 странах мира. В Арме
нии также увеличивается число заражённых и официально объявлено чрезвычайное поло
же
ние. В условиях чрезвычайной ситуации наиболее важной сферой экономики является
сельское хозяйство, организация которого более безопасна и обеспечивает продовольственную
безопастность страны. Поэтому для стимулирования развития сельского хозяйства должны
быть приняты чрезвычайные меры государственной поддержки. В данной статье изложены
направления и механизмы реализации этих мер. На заседании правительства РА от 26 марта 2020
года, были приняты важные решения, обеспечивающие всесторонную поддержку для развития
сельского хозяйства. В то же время, в статье представлены важные рекомендации по улучшению
организации и эффективности этих мероприятий.
Ключевые слова։ коронавирус, сельское хозяйство, продовольствие, безопасность, 			
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RA AGRICULTURE DEVELOPMENT INCENTIVES IN EMERGENCY SITUATION
The coronavirus pandemic is spreading rapidly in more than 200 countries all around the world.
The number of patients in Armenia is also increasing and a state of emergency is officially declared.
In an emergency situation, the most important area of the economy is agriculture, the organization of
which is safer and provides food security of the country. Therefore, to stimulate the development of
agriculture, emergency measures of state support should be taken. This article outlines the directions
and mechanisms for the implementation of these measures. At a meeting of the Government of Armenia dated March 26, 2020, important decisions were made to provide comprehensive support for
the development of agriculture. At the same time, the article provides important recommendations for
improving the organization and effectiveness of these activities.
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«COVID-19»-Ի ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ
ՈԼՈՐՏԻ ՎՐԱ.
ԱՇԽԱՐՀ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆ
Հիմնաբառեր. զբոսաշրջություն, ճգնաժամ,
		չվերթ, COVID-19

Զբոսաշրջիկների թիվը Հայաստանում վերջին
տարիներին դրսևորում է աճի միտում: Հոդվածում
ներկայացվել է «COVID-19»-ի հնարավոր բացասա
կան ազդեցությունն ինչպես ՀՀ, այնպես էլ այլ երկըրների զբոսաշրջության ոլորտի վրա, քննարկվել են մի
շարք երկրների և Հայաստանի ձեռնարկած միջոցա
ռումները համավարակի հնարավոր բացասա
կան
հետևանքների մեղմման նպատակով, կատարվել են
նաև որոշակի նախնական կանխատեսումներ:

Հ

ամաշխարհային տնտեսության վրա զբո
սա
շրջության հարաճուն ազդեցությունը
մշտապես եղել է տարբեր հետազոտողների և կազմա
կերպությունների ուշադրության կենտրոնում: Բավական
է միայն նշել, որ 2018 թ. զբոսաշրջության համախառն ազ-
դեցությունը համաշխարհային ՀՆԱ-ում կազմել է 10.4
կամ 8.8 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար՝ ապահովելով 319 մլն աշ
խատատեղ1: Ըստ Ճանապարհորդությունների և զբո
սաշրջության համաշխարհային խորհրդի տվյալների՝
2018 թ. զբոսաշրջության համախառն ազդեցությունը ՀՀ
ՀՆԱ-ում կազմել է 14.1 կամ 868,7 մլրդ դրամ՝ ապահո
վելով ընդհանուր զբաղվածության 12.5-ը կամ 137000
աշխատատեղ2:
Վերջին տարիներին ՀՀ զբոսաշրջության զարգաց-
ման միտումները3 թույլ էին տալիս ենթադրել, որ 2020 թ.

Գայանե
ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության
թեկնածու
2010 թ. գերազանցությամբ
ավարտել է ՀՊՏՀ-ն՝ կառա-
վարում
մասնագիտությամբ:
2014 թ. ստացել է տնտեսա
գիտության թեկնածուի գիտական աստիճան: 2016 թ.-ից
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտա
կան կենտրոնի աշխատակից
է, 2019 թ.-ից՝ կա
ռավար
ման
ամբիոնի ասիս
տենտ: 80-ից
ավելի գիտական հրապարա
կումների, այդ թվում՝ երկու
մենա
գրության հեղինակ է և
երեք ուսումնական ձեռնարկի
համահեղինակ:

1

TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2019, WORLD, p. 1: https://
www.wttc.org/economic-impact/country-analysis/country-data/
2 ARMENIA, 2019 ANNUAL RESEARCH: KEY HIGHLIGHTS, World Travel
and Tourism Council: https://www.wttc.org/economic-impact/country-analysis/country-data/
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նույնպես զբոսաշրջությունը Հայաստա
նում կգրանցի աճի բարձր տեմպեր: Իհար
կե, այս սցենարը շատ իրատեսական կլի-
ներ, եթե 2020 թ. սկզբին ամբողջ աշխար
հով մեկ չտարածվեր թագավարակը կամ
COVID-19-ը, ինչը զգալի վնասներ է հասց
նում համաշխարհային զբոսաշրջությանը:
Զբոսաշրջության և ճանապարհոր
դու
թյունների համաշխարհային խորհրդի և
Oxford Economics-ի նախնական հաշվարկ
ներով հիմնված համաշխար
հային զբո
սաշրջության նախորդ ճգնաժամերի փոր-
ձի վրա, որոնց պատճառը SARS-ի (ատի
պիկ թոքաբորբ) և H1N1-ի (խոզի գրիպ)
համաճարակներն էին COVID-19-ի ազդե
ցությունը զբոսաշրջության ոլորտի վրա
կարժենա առնվազն 22 մլրդ ԱՄՆ դոլար
կամ ավելի քան 20 մլրդ եվրո: Դա առավել
զգալի կլինի Ասիայում, և, առաջին հեր
թին, Չինաստանում, որտեղ ՀՆԱ-ի 11%-ը
բաժին է ընկնում զբոսաշրջությանը, և որն
այնտեղ վերջին տարիներին աճում էր 7%անոց տեմպով: Oxford Economics-ի փոր-
ձագետները կարծում են, որ վնասի նախ-
նական գնահատականը կարող է կրկնա-
պատկվել և եռապատկվել, եթե COVID-19-ի
տարածումը հնարավոր չլինի կասեցնել:
Ամենաշատը կտուժեն չինացի զբոսաշըր
ջիկներից կախված երկրները՝ Հոնկոնգը,
Մակաոն, Թաիլանդը, Կամբոջան և Ֆիլի
պինները4:
Ըստ Զբոսաշրջության համաշխարհա
յին կազմակերպության 2020 թ. մարտի 3-ի
նախնական գնահատականների՝ համաշ
խարհային զբոսաշրջիկների թիվը կնվա
զի 1-3-ով 2019 թ. կազմել է 1461 միլիոն,
իսկ 2020 թ. կանխատեսվում էր 1416-1446
միլիոն մարդ, ինչի հետևանքով զբոսա
շրջիկների կողմից կատարվող ծախսերի
կորուստը համաշխարհային մասշտաբով

կկազմի 30-50 մլրդ եվրո5:
Իտալիայի որոշ շրջաններում փետրվա
րին արդեն չեղարկվեց մարտի հյուրանո-
ցային ամրագրումների 90 տոկոսը՝ պատ-
ճառելով մոտ 200 մլն եվրոյի վնաս: Զբո
սաշրջության մասնաբաժինը Իտալիայի
ՀՆԱ-ում 13% է6, հետևաբար՝ ոլորտի ճգնաժամը բազմարկչի էֆեկտով կարող է լուրջ
խնդիրներ առաջացնել ամբողջ տնտեսու
թյունում՝ հաշվի առնելով նաև այն հան
գամանքը, որ երկրում ոչ միայն գնալով
աճում է COVID-19-ով հիվանդների թիվը,
այլև մեծանում մահացության ցուցանիշը
2020 թ. ապրիլի 6-ի տվյալներով՝ հիվան
դացածների մոտ 12-ի շրջանում արձա
նագրվել է մահ:
Ըստ որոշ գնահատումների՝ հունվարից
ի վեր եվրոպական զբոսաշրջության ոլոր
տը 2 միլիոն զբոսաշրջիկ է կորցրել, ինչն
ամ
սա
կան 1 միլիարդ եվրոյի կորուստ է
ենթադրում7:
Ըստ Զբոսաշրջության և ճանապարհոր
դությունների համաշխարհային խորհրդի
2020 թ. մարտի 13-ին հրապարակված կան
խատեսումների՝ զբոսաշրջության ոլոր
տում 50 մլն աշխատատեղ կորստի ռիսկի
տակ է, ինչը կհանգեցնի աշխատատեղե
րի 12-14-ով նվազման, զբոսաշրջությունը
կտուժի 25-ով, ինչը հավասար է համաշ
խարհային զբոսաշրջության երեք ամսվա
կորստին: Զբոսաշրջության և ճանապար
հորդությունների համաշխարհային խոր
հուրդը նաև մի շարք առաջարկություններ է
ներկայացրել երկրների կառավարություններին ճգնաժամից հետո արագ վերա
կանգնման համար՝ կապված վիզայի ռեժիմի դյուրացման, հարկաբյուջետային քաղա
քականության իրականացման հետ
նվազեցնել կամ հանել օդի, հյուրա
նոց-
նե
րի և այլ հարկեր, մասնավորապես՝

3 Առավել մանրամասն տե՛ս, Գայանե Թովմասյան, Ինչպիսի՞ն էր ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտը 2019 թվականին,
և ի՞նչ սպասել 2020 թ. «կորոնավիրուսային համատեքստում». https://asue.am/amberd/publication/analytics/
what-was-the-ra-tourism-sphere-in-2019-and-what-to-wait-for-2020-in-the-coronavirus-context
4 Կորոնավիրուսից զբոսաշրջության ոլորտի վնասը կարող է $22 մլրդ կազմել, 2020, https://banks.am/am/
news/newsfeed/18645?fbclid=IwAR2_SydgY8JopucN0w7_iMGe6qTkMQQfJmyaF7bKDos0JXfLraXtYNz1qpA
5 Impact assessment of the COVID-19 outbreak on international tourism, UNWTO, 2020։ https://webunwto.s3.euwest-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-03/UNWTO-Impact-Assessment-COVID19.pdf
6 Coronavirus: Italy's tourism industry reports “worst crisis in recent history” after outbreak, 2020։ https://www.
thelocal.it/20200227/coronavirus-italian-regions-warn-tourism-is-on-its-knees-after-outbreak
7 Հունվարին ԵՄ զբոսաշրջության ոլորտը կորոնավիրուսի պատճառով 1 միլիարդ եվրո է կորցրել, 2020,
https://news.am/arm/news/563363.html
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քաղաքացիների համար փետրվարի 1-ից
մինչև մարտի 31-ը՝ կասեցնել ազատ վի
զայի ռեժիմը12: Իրանից ՀՀ ժամանած
մարդ
կանց թիվը 2019 թ. 114811 էր, իսկ
Չի
նաստանից եկածների թիվը՝ 1441613:
2018 թ. ժամանած իրանցի զբոսաշրջիկ
ները կազմել են ընդհանուր զբոսաշրջիկների 6.8 տոկոսը, այսինքն՝ 112321 մարդ,
իսկ 2019 թ.՝ 5.0 տոկոսը կամ 94719 մարդ:
Ինչպես գիտենք, մարտի 21-ից իրանցի
ները նշում են Նովրուզը, և այդ ժամանա
կահատվածում, սովորաբար, մեծանում էր
իրանցի զբոսաշրջիկների հոս
քը Հա
յաս
տան:
Զբոսաշրջային գործակալությունները
նշում են, որ, պայմանավորված COVID19-ով, միջազգային զբոսաշրջիկները փե-
տըրվարից ի վեր չեղարկել են Հայաստա
նի հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտ
ներում իրենց կողմից նախօրոք կատարված ամրագրումները մարտ-ապրիլ և նույնիսկ հետագա ամիսների համար14:
ՀՀ կառավարության համապատաս
խան որոշմամբ 2020 թ. մարտի 16-ի ժամը
18:30-ից մինչև նույն թվականի ապրիլի
14-ի ժամը 17:00-ն մեր երկրում հայտա
րար
վեց արտակարգ դրություն15: Այսպիսով՝ արգելվեց ՀՀ պետական սահմանի
բոլոր անցակետերով ՀՀ քաղաքացիու
թյուն չունեցող այն անձանց մուտքը ՀՀ
տարածք, որոնք ՀՀ են մուտք գործում պա-
րետի որոշմամբ սահմանված համաճարակաբանական լարված իրավիճակ ունեցող
երկրների ցանկում ներառ
ված երկրնե-
րից, կամ մուտք գործելուն նախորդող 14

1.

2020/

խթաններ տրամադրել բիզնեսին, հատկա
պես՝ ՓՄՁ-ներին՝ գործարարու
թյան շա-
րունակականությունը պահպանելու նպա
տակով, աջակցել դեստինացիաներին՝ մե
ծացնելով մարքեթինգի վրա կատարվող
ծախսերը, երբ դրանք պատրաստ կլինեն
նորից ընդունելու զբոսաշրջիկների8:
Թեև զբոսաշրջության վրա COVID-19-ի
բացասական ազդեցությանը, որոշ մասնագետներ պնդում են, որ դա հնարավորու
թյուն է ոլորտի հետագա զարգաց
ման
համար: Չվերթերի կտրուկ նվազեցման և
մի շարք ընկերությունների աշխատանքի
դադարեցման արդյունքում կրճատվել են
ածխածնի երկօքսիդի արտանետումնե
րը՝ հանգեցնելով օդի և ջրի որակի բարելավման9: Ածխածնի երկօքսիդի համաշխարհային արտանետումների 5-ը բաժին
է ընկնում զբոսաշրջությանը, որի 75-ն առաջանում է տրանսպորտի հետևանքով10:
Սա, անշուշտ, դրական ազդեցություն կու
նենա բնական ռեսուրսների պահպանման
վրա հատկապես այն դեստինացիաների
դեպքում, որտեղ զբոսաշրջիկների թվի
հսկայական աճի հետևանքով նկատվում
էր բնական ռեսուրսների որակի վատ
թարացում և լավ ազդակ կարող է լինել
ամբողջ աշխարհի համար առ այն, որ
զբոսաշրջության կայուն զարգացման քա
ղաքականության իրագործումն այլընտ
րանք չունի:
2020 թ. փետրվարի 23-ին, COVID-19-ի
տարածման հետ կապված, ՀՀ կառավա
րությունը որոշում ընդունեց փակել ՀՀ
սահմանն Իրանի հետ11, իսկ Չինաստանի

8 Coronavirus puts up to 50 million Travel and Tourism jobs at risk says WTTC, 2020։ https://www.wttc.org/about/
media-centre/press-releases/press-releases/2020/coronavirus-puts-up-to-50-million-travel-and-tourism-jobs-atrisk-says-wttc
9 Isabelle Durant, Tourism – A life line in free fall, 2020։ https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2312
10 Transport-related CO2 emissions of the tourism sector, Modelling results, UNWTO, 2019, p. 11, https://
www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416660
11 Իրանի հետ սահմանը փակ կմնա մինչև մարտի 24-ը, 2020, https://banks.am/am/news/newsfeed/18661
12 2 ամսով կասեցվում է Չինաստանի քաղաքացիների համար ՀՀ մուտքի վիզայի ազատ ռեժիմը, 2020,
https://www.azatutyun.am/a/30410182.html
13 «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թ. հունվար-դեկտեմբերին», էջ 256,
https://www.armstat.am/file/article/sv_12_19a_6200.pdf
14 Կորոնավիրուսի պատճառով եվրոպացի հազարավոր զբոսաշրջիկներ չեղարկել են հայաստանյան հյու
րանոցներում մարտ-ապրիլի համար արված ամրագրումները, 2020, https://www.tert.am/am/news/2020/02/29/
cancellation/3224005
15 ՀՀ կառավարության որոշում, 16 մարտի 2020, 298–Ն, Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ
դրու
թյուն հայտարարելու մասին, https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/33564/?fbclid=IwAR00jM_nHx8p74lNxfEdItbpOOgAFu9aeZqpH-74o8FZK6dLkKv7WOgHTew

75

1
2020/
ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԸ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԸ . КОРОНАВИРУС И МИР . CORONAVIRUS AND THE WORLD .

օրվա ընթացքում գտնվել են այդ երկրնե
րում, բացառությամբ՝ դիվանագիտա
կան
ներկայացուցչությունների, հյուպատոսա
կան հիմնարկների և միջազգային կազ
մակերպությունների ներկայացուցիչների
և նրանց ընտանիքների անդամների, այն
դեպքերի, երբ պարետի որոշմամբ, հաշվի
առնելով այդ երկրներում համաճարակա
յին իրադրության իրավիճակը, թույլատըր
վում է այդ ցանկում ներառված երկրնե
րից անձանց մուտք գործելը, և պարետի
որոշմամբ՝ այլ առանձնահատուկ դեպքե
րի16:
Հաշվի առնելով վերոնշյալ զարգացում
ները՝ որոշ ավիաընկերություններ որոշում
են կայացրել ժամանակավորապես չե
ղարկել իրենց կողմից դեպի ՀՀ և ՀՀ-ից
դուրս մի շարք ուղղությունների սպասար
կումը ամբողջական ցանկին կարող եք
ծանոթանալ հղմամբ17։
Նշենք, որ այսօր աշխարհի բազմաթիվ
երկրներ են ապրում և գործում արտակարգ
իրավիճակի պայմաններում՝ փակելով սահմաններն այլ երկրների քաղաքա
ցի
ների
մուտքի համար, և ավիաընկերությունները
չեղարկում են չվերթերը մի շարք երկըր
ներում:
COVID-19-ով պայմանավորված՝ միջազ
գա
յին օլիմպիական կոմիտեի որոշմամբ
ամառային օլիմպիական խաղերը, որոնք
պետք է անցկացվեին Տոկիոյում՝ 2020 թ.
հուլիսի 24-ից օգոստոսի 9-ը, մեկ տարով
հետաձգվեցին18: Նույն կերպ, ՈՒԵՖԱ-ի որոշմամբ Եվրոպայի ֆուտբոլի 2020 թ. առաջնությունը հետաձգվեց մեկ տարով և կանց
կացվի 2021 թ. հունիսի 11-ից հուլիսի 11-ը19:
Սա ենթադրում է սպորտային զբոսաշըր
ջիկների թվի էական կրճատում 2020 թ.:
Իհարկե, համավարակի՝ զբոսաշրջու
թյան ոլորտի վնասները կրում են համաշ
խարհային բնույթ, և Հայաստանը չի կա
րող զերծ մնալ այդ ամենից:

Աշխարհի մի շարք երկրներ արդեն
որո
շակի միջոցառումներ են նախաձեռ
նել COVID-19-ի հետևանքով առաջացած
տնտե
սական ճգնաժամը հաղթահարելու
նպատակով:
Այսպես՝ Իտալիայի կառավարությունը,
առաջնային համարելով աշխատողների
պաշտպանությունը, պետք է վճարի նրանց
աշխատավարձերի 80-ը: Միաժամանակ,
երկիրը 500 միլիոն եվրոյի հիմնադրամ է
բացել՝ վերականգնելու ավիացիոն արդյու
նաբերության և «Alitalia»-ի կրած վնասնե-
րը:
Հոնկոնգը զբոսաշրջության ոլորտում
բիզնեսի շարունակականությունն ապահովելու նպատակով ստեղծել է զբոսաշրջա
յին գործակալությունների հակահամաճա
րակային սուբսիդավորման հիմնա
դրամ,
որի միջոցով մոտ 1350 զբոսաշրջային միջոցառումներ ֆինանսավորում են ստացել:
Յուրաքանչյուր զբոսաշրջային գործակա
լու
թյուն կարող է ստանալ 80000 ԱՄՆ
դոլարի միանվագ լրահատկացում, և զբո
սա
շրջային գործակալությունների 98%-ը
գրանցվել է վճարման համար:
Ավստրալիայում ներդրվել է 10,3 միլի
արդ դոլար արժողությամբ խթանման ծրա-
գիր, ինչպես նաև նախատեսվել է առաջիկա վեց ամսվա ընթացքում ծախսել լրա
ցուցիչ 38,3 միլիարդ դոլար, որոնց շրջա
նակում կառավարությունը պարտավորվել
է 613 միլիոն ԱՄՆ դոլարով աջակցել այն
ոլորտներին (ներառյալ զբոսաշրջությունը),
շրջաններին և համայնքներին, որոնք ան
համաչափ ազդեցություն են կրել վիրու
սից:
Ֆրանսիան ստեղծել է Համերաշ
խու
թյան հիմնադրամ՝ 2 միլիարդ եվրոյի չա
փով, որին կարող են դիմել զբոսաշրջության
բազմաթիվ ընկերություններ, որոնք բավա-
րարում են հետևյալ չափանիշներին. բիզնեսներ, որոնց գործունեությունը փակվել է

16 ՀՀ կառավարության 2020 թ. մարտի 16-ի N 298–Ն որոշման հավելված. https://www.e-gov.am/u_files/file/

decrees/kar/2020/298%D5%AF%D6%85%D5%BC%D6%85%D5%B6.pdf
17 Արտակարգ իրավիճակով պայմանավորված՝ որոշ ավիաընկերություններ որոշում են կայացրել
ժամանակավորապես չեղարկել իրենց կողմից դեպի ՀՀ և ՀՀ-ից դուրս որոշ ուղղությունների սպասարկումը,
2020. https://www.gov.am/am/news/item/14135/
18 Tokyo 2020 Olympic torch relay postponed, 2020. https://www.olympic.org/news/tokyo-2020-olympic-torch-relay-postponed
19 UEFA postpones EURO 2020 by 12 months, 2020։ https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/news/025b-0ef35fa07210-adb80b5eb2e7-1000--uefa-postpones-euro-2020/?iv=true
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ՀՀ-ում 2020 թ. մարտի 16-ին Հայաստա
նի հյուրանոցների ասոցիացիան դիմեց ՀՀ
կառավարությանը՝ հարկային պարտավորությունների կատարումը հետաձգելու
խնդրանքով21։ Բացի այդ, «Տուրիզմ Արմենիա» ասոցիացիան ևս դիմել է կառավարությանը՝ առաջարկելով ձեռնարկել որոշակի միջոցներ, մասնավորապես՝ ընկերու
թյունների աշխատակիցների աշխատա
վարձային ֆոնդի 2/3-ի չափով գումա
րի
սուբսիդավորում 4 աﬕս ժամկետով՝ 2019 թ.
տվյալ կազմակերպության վճարած շահու
թահարկի հաշվին (առանց գերա
զան
ցելու 2019 թ. վճարված/վճարվելիք շահութահարկի տարեկան գումարը, ինչը նաև խրա-
խուսման ﬕջոց է արդյունավետ և բարե
խիղճ աշխատող ընկերությունների հա
մար), հարկային օրենսգրքով սահմանված՝
ս.թ. ապրիլի 20-ին վճարման ենթակա
շահութահարկի գումարի վճարման վերջ
նաժամկետի հետաձգում (առնվազն 4 աﬕս ժամկետով) կամ ժամանա
կացույ
ցի
կնքում` հետաձգելով հարկերի վճար
ման
վերջնաժամկետը, ինչպես նաև խնդրելով
կառավարության ﬕջնորդությունը բան
կա
յին և վարկային կազմակերպու
թյուն
ներին՝ վարկային պարտավորությունների
վճարման ժամանակացույցի հետաձգման
հարցում (ﬕնչև 4 աﬕս ժամկետով): Ի
պա
տասխան՝ ՀՀ կառավարությունն այլ՝
միասնական լուծումներ է առաջարկել22:
ՀՀ կառավարությունը 2020 թ. մարտի
26-ի նիստում հաստատեց COVID-19-ի հե-
տևանքների հակազդման միջոցառումն ե
րի համապարփակ ծրագիրը23 և տնտե
սական հետևանքների չեզոքացման միջո
ցառումների 5 փաթեթները, մարտի 30-ին
հաստատվեց ևս 3 փաթեթ, ապրիլի 2-ին՝
մեկ փաթեթ24:
Քանի որ COVID-19-ի հետևանքով ամենամեծ վնասը կրում են ՓՄՁ-ները, անդրա-

1.

2020/

(հիմնականում վերաբերում է սննդի ոլոր-
տին (որոնք 160,000 են), ոչ պարենային
առևտրին (140,000), զբոսաշրջու
թյանը
(100,000), ՓՄՁ-ներ, որոնք 2019 թվա
կանի մարտի համեմատ կորցրել են շրջա
նառությունը 70%-ով, և 1 միլիոն եվրոյից
քիչ շրջանառություն ունեցող ՓՄՁ-ներ:
Իսպանիայի կառավարությունը հայտա-
րարել է զբոսաշրջային ոլորտի ընկերու
թյուններին (ներառյալ տրանսպորտային
ընկերությունները, տաքսիները, հյուրա
նոցները, ռեստորանները, ավտոմեքենաների վարձույթի ընկերությունները, զբոսա
շրջային գործակալությունները, թանգա
րանները և այլն) 400 միլիոն եվրոյի ֆի-
նանսավորում հատկացնելու մասին Իս
պանիայի պաշտոնական վարկային ինս
տիտուտի՝ ICO-ի երաշխիքով: Միջոցները
գործում են որպես 4 տարվա վարկ, ֆիքս
ված տոկոսադրույքով (առավելագույնը՝
1.5%), որի դեպքում ICO-ն երաշխավորում
է վարկային կազմակերպություններին` ի-
րենց հաճախորդների ռիսկի 50%-ի չափով:
Կառավարությունը նաև 200 միլիարդ եվրոյի փաթեթ է գործարկել, որը կօգնի ընկե
րություններին՝ պաշտպանելու աշխատող
ներին և ճգնաժամից տուժած մյուս խոցելի
խմբերին:
Պորտուգալիայի կառավարությունը ձեռ-
նարկել է ավելի քան 30 նախաձեռնություն՝
ուղղված աշխատողների պաշտպանությանը և COVID-19-ի տնտեսական ազդեցու
թյան մեղմմանը՝ հարկաբյուջետային «ընդմիջումներով» և իրացվելիության ներարկմամբ: Կառավարությունը հատուկ շեշտա
դ
րել է ճանապարհոր
դության և զբոսա
շրջության ոլորտը՝ ստեղծելով 60 միլիոն
եվրոյի վարկային գիծ ոլորտի միկրոբիզ
նեսների համար և համագործակցելով
«Turismo de Portugal»-ի հետ` ազգային կարողությունները խթանելու համար20:

20 Covid-19 Related Policy Shifts Supportive of Travel & Tourism Sector, 2020: https://www.wttc.org/government-ad-

vice/
21 Հայաստանի հյուրանոցների ասոցիացիան դիմել է Նիկոլ Փաշինյանին, 2020. https://hraparak.am/
post/91f2d3f666bd893c51511ef60bed4239/
22 Զբոսաշրջային ընկերությունները կրճատում են աշխատողներին, ուղարկում արձակուրդ. անհրաժեշտ է,
որ գործադիրը տարբերվող լուծում գտնի ամենաշատը տուժած այս ոլորտի համար. «Տուրիզմ Արմենիա»
ասոցիացիայի նախագահ, 2020, https://www.tert.am/am/news/2020/03/23/tourism/3243328
23 ՀՀ կառավարության 2020 թ. մարտի 26-ի N 354 – Լ որոշման հավելված. https://www.e-gov.am/u_files/file/
decrees/kar/2020/03/354-%D4%BC.pdf
24 Կառավարության որոշումներ, https://www.e-gov.am/gov-decrees/calendar/2020/04/
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դառնանք կառավարության միջոցա
ռում
ներից մեկին, որի նպատակն է օգնել հե
տևյալ ոլորտների ՓՄՁ-ներին՝ մշակող արդյունաբերություն, կացության և հանրային
սննդի կազմակերպում, փոխադրումն եր և
պահեստային տնտեսություն, զբոսաշրջա
յին ծառայություններ, սպասարկ
ման այլ
ծառայություններ, առողջապահություն: Շահառու ՓՄՁ-ների շրջանառությունը 2019 թ.
պետք է կազմած լինի նվազագույնը 24 մլն
դրամ, առավելագույնը՝ 500 մլն դրամ, ու
նենան բարվոք վարկային և հարկային
պատմություն: Օժանդակությունը տրամա-
դրվելու է Ներդրումների աջակցման կենտ
րոնի միջոցով, իսկ վարկերի սպասարկման
գործակալներ կհանդիսանան բանկերը և
վարկային կազմակերպությունները: Վար-
կերը տրամադրվելու են հետևյալ ծախ
սերի իրականացման նպատակով՝ աշխատակիցներին աշխատավարձ և դրան հա
վասարեցված այլ վճարումներ յուրաքան
չյուր աշխատակցի դեպքում՝ ոչ ավելի, քան
ամսական 300000 դրամ՝ առավելագույնը
երեք ամսվա համար, պետական կամ համայնքի բյուջե հարկերի, տուրքերի և պար
տադիր վճարների վճարումներ՝ առա
վե
լա
գույնը երեք ամսվա համար, հումքի
գնում և ներմուծում, հանրային ծառայու
թյունների վճարումներ, վարձակալական
վճարներ: Վարկերի ժամկետը 36 ամիս է,
առաջին 6 ամսում վարկի մարում չի նախատեսվում, մեկ տնտեսավարող սուբյեկտի
վարկի առավելագույն չափը 50 մլն դրամ
է բայց ոչ ավելի, քան վերջինիս 2019 թ.
շրջանառության 10-ը, տոկոսները՝ առաջին և երկրորդ տարիներին՝ 0, երրորդ
տարում՝ 1225:
Իհարկե, դեռ վաղ է հստակ գնահատել,
թե որքանով բավարար կլինեն վերոնշյալ
միջոցառումները զբոսաշրջային ոլորտի
կազմակերպությունների համար, և թե վերջիններիս վնասը որքան կկազմի:
Եթե ըստ ԶՀԿ նախնական գնահատա-
կանի՝ նաև ՀՀ-ում արձանագրվի զբոսա

շրջիկների թվի նվազում 1-3-ի չափով,
ապա դա կկազմի 18.944-56.831 զբոսաշրջիկ 2019 թ. ՀՀ ներգնա 1.894.377 զբո
սա
շրջիկների թվի 1-3-ը: Սակայն, այս
կանխատեսումն արվել է այն ժամանակ,
երբ դեռ մի շարք երկրներ չէին անցել արտակարգ դրության և ամբողջ աշխարհում
չվերթերը չեղարկված չէին: Ուստի, ներկա
պայմաններում զբոսաշրջիկների թվաքա
նակի 1-3 անկումը կարելի էր համարել
չարյաց փոքրագույնը, քանի որ 2019 թ.
առաջին և երկրորդ եռամսյակներում ՀՀ
է եկել 770055 զբոսաշրջիկ, և ավելի վա
տատեսական սցենարի պարագայում
մենք կարող ենք նշված թվաքանակի էա
կան կրճատում ունենալ 2020 թ. համար:
Ըստ զբոսաշրջության ոլորտի պատաս
խանատուների՝ 2020 թ. առաջին եռամս
յակում նախորդ տարվա նույն ժամանակա
հատվածի հետ համեմատած շուրջ 175000
զբոսաշրջիկ չի այցելել Հայաստան26, իսկ
թե երկրորդ եռամսյակում նախորդ տար
վա հետ համեմատած զբոսաշրջիկների
թվաքանակն ինչքան կնվազի, կախված է
այն բանից, թե համաշխարհային մասշտաբով որքան արագ կհաջողվի կանխել վա
րակի տարածումը, և երբ կբացվեն փակ
սահմաններն ու կվերականգնվեն չվեր
թերը: Իհարկե անիմաստ է այդ ամենից
հետո ակնկալել զբոսաշրջիկների թվա
քանակի շատ արագ ներհոսք, ուստի ոլորտի զարգացման տեմպերի վերականգ

նումն ավելի դանդաղ կկատարվի:
Նշենք նաև, որ 2019 թ. առաջին և երկրորդ եռամսյակներում ներգնա զբոսա

շրջիկների ծախսած գումարն ըստ վճարային հաշվեկշռի կազմել է 532 մլն ԱՄՆ դո
լար, առաջին եռամսյակում՝ 253.8 մլն դո
լար27: Եթե 2019 թ. առաջին եռամսյակում
մեկ զբոսաշրջիկի ծախսած միջին 696 դոլարով հաշվարկենք, ապա կարող ենք ասել,
որ 2020 թ. առաջին եռամսյակում 175000
չայցելած զբոսաշրջիկից ստաց
վող հնա
րավոր գումարը 121.8 մլն դոլար կկազ

25 ՀՀ կառավարության 2020 թ. մարտի 26-ի N 357 – Լ որոշման հավելված. https://www.e-gov.am/u_files/file/

decrees/kar/2020/357-%D4%BC.pdf
26 Հայաստանը մեծ փողեր է կորցրել. 175 000 զբոսաշրջիկ կարող էին գալ, բայց չեն եկել, 2020, https://armeniasputnik.am/tourism/20200330/22569158/hayastan-zbosashrjik-175-000-koronavirus.html
27 ՀՀ վճարային հաշվեկշիռ, Արտաքին հատվածի վիճակագրություն, https://www.cba.am/am/SitePages/statexternalsector.aspx

78

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Արտակարգ իրավիճակով պայմանավոր
ված որոշ ավիաընկերություններ որոշում
են կայացրել ժամանակավորապես
չեղարկել իրենց կողմից դեպի ՀՀ և
ՀՀ-ից դուրս որոշ ուղղությունների
սպասարկումը, 2020, https://www.gov.am/
am/news/item/14135/
2. Գայանե Թովմասյան, Ինչպիսի՞ն էր ՀՀ
զբոսաշրջության ոլորտը 2019 թվականին
և ի՞նչ սպասել 2020 թ. «կորոնավիրուսային
համատեքստում», https://asue.am/amberd/
publication/analytics/what-was-the-ra-tourism-sphere-in-2019-and-what-to-wait-for2020-in-the-coronavirus-context
3. Զբոսաշրջային ընկերությունները կրճա
տում են աշխատողներին, ուղարկում
արձակուրդ. անհրաժեշտ է, որ
գործադիրը տարբերվող լուծում գտնի
ամենաշատը տուժած այս ոլորտի համար.
«Տուրիզմ Արմենիա» ասոցիացիայի
նախագահ, 2020, https://www.tert.am/am/
news/2020/03/23/tourism/3243328
4. Իրանի հետ սահմանը փակ կմնա մինչև
մարտի 24-ը, 2020, https://banks.am/am/
news/newsfeed/18661
5. Կառավարության որոշումներ, https://www.e-gov.am/gov-decrees/calendar/2020/04/
6. Կորոնավիրուսից զբոսաշրջության ոլորտի
վնասը կարող է $22 մլրդ կազմել, 2020,
https://banks.am/am/news/newsfeed/18645?fbclid=IwAR2_SydgY8JopucN0w7_iMGe6qTkMQQfJmyaF7bKDos0JXfLraXtYNz1qpA
7. Կորոնավիրուսի պատճառով եվրոպացի
հազարավոր զբոսաշրջիկներ չեղարկել են
հայաստանյան հյուրանոցներում մարտապրիլի համար արված ամրագրումները,
2020, https://www.tert.am/am/
news/2020/02/29/cancellation/3224005
8. Հայաստանի հյուրանոցների ասոցիացիան
դիմել է Նիկոլ Փաշինյանին, 2020,
https://hraparak.am/post/91f2d3f666bd893c51511ef60bed4239
9. Հայաստանը մեծ փողեր է կորցրել. 175

000 զբոսաշրջիկ կարող էին գալ, բայց չեն
եկել, 2020, https://armeniasputnik.am/tourism/20200330/22569158/hayastan-zbosashrjik-175-000-koronavirus.html
10. ՀՀ կառավարության որոշում, 16-ը
մարտի, 2020, 298–Ն, Հայաստանի
Հանրապետությունում արտակարգ
դրություն հայտարարելու մասին, https://
www.e-gov.am/gov-decrees/item/33564/?fbclid=IwAR00jM_nHx8p74lNxfEdItbpOOgAFu9aeZqpH-74o8FZK6dLkKv7WOgHTew
11. ՀՀ կառավարության 2020 թ. մարտի
16-ի N 298–Ն որոշման հավելված,
https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/
kar/2020/298%D5%AF%D6%85%D5%BC%D6%85%D5%B6.pdf
12. ՀՀ կառավարության 2020 թ. մարտի
26-ի N 354–Լ որոշման հավելված,
https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/
kar/2020/03/354-%D4%BC.pdf
13. ՀՀ կառավարության 2020 թ. մարտի 26-ի
N 357–Լ որոշման հավելված, https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/kar/2020/357%D4%BC.pdf
14. ՀՀ վճարային հաշվեկշիռ, Արտաքին
հատվածի վիճակագրություն, https://www.
cba.am/am/SitePages/statexternalsector.aspx
15. Հունվարին ԵՄ զբոսաշրջության ոլորտը
կորոնավիրուսի պատճառով 1 միլիարդ
եվրո է կորցրել, 2020, https://news.am/arm/
news/563363.html
16. 2 ամսով կասեցվում է Չինաստանի
քաղաքացիների համար ՀՀ մուտքի
վիզայի ազատ ռեժիմը, 2020, https://www.
azatutyun.am/a/30410182.html
17. ARMENIA, 2019 ANNUAL RESEARCH: KEY
HIGHLIGHTS, World Travel and Tourism
Council, https://www.wttc.org/economic-impact/country-analysis/country-data/
18. Coronavirus: Italy's tourism industry reports
'worst crisis in recent history' after outbreak,
2020, https://www.thelocal.it/20200227/coronavirus-italian-regions-warn-tourism-is-on-its-

ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ

քում վնասի չափն այդքան մեծ չի լինի: Հա
կառակ դեպքում, եթե իրավիճակն ավե-
լի սրվի և երկարի, Հայաստանում վերջին
տարիներին արագ տեմպերով զարգացող
զբոսաշրջության ոլորտը, որի համախառն
ազդեցությունը ՀՆԱ-ում 14 է, կա
րող է
հայտնվել լուրջ ճգնաժամային իրավիճա
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տնտեսության այլ ոլորտների վրա ևս:

1.

2020/

մեր, ուստի 2020 թ. առաջին եռամսյակում
արդեն իսկ այդքան գումարի կորուստ ենք
ունեցել:
Հուսանք, որ վիրուսի տարածման տեմ
պերը կնվազեն և խնդիրը կունենա կար
ճաժամկետ բնույթ ու զբոսաշրջային պիկ
սեզոն համարվող ամռան ամիսներին ար
դեն խնդիրներ չեն լինի և ոլորտը կսկսի
աստիճանաբար աշխուժանալ: Այդ դեպ
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ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА СФЕРУ ТУРИЗМА: МИР И АРМЕНИЯ
Число туристов в Армении в последние годы увеличивается. В статье представлено потен
циальное негативное влияние COVID-19 на туризм в Армении и других странах, обсуждались
меры, предпринятые рядом стран и Арменией по смягчению потенциальных негативных послед
ствий COVID-19, были также сделаны некоторые предварительные прогнозы.
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THE NEGATIVE IMPACT OF COVID-19 ON TOURISM SPHERE: WORLD AND ARMENIA
The number of tourists in Armenia has been increasing in recent years. The article presents the
potential negative impact of COVID-19 on tourism sphere in Armenia and in other countries was presented, the measures taken by a number of countries and Armenia to mitigate the potential negative
effects of COVID-19 were discussed, and some preliminary predictions were done.
Keywords:
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COVID-19 ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ.
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ
ՉԵԶՈՔԱՑՄԱՆ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. կորոնավիրուս, տնտեսություն,
		աջակցման փաթեթներ,
		հնարավորություններ

Կորոնավիրուսով պայմանավորված ճգնաժամը
թեև ունի առողջապահական հիմք, այդուհանդերձ,
այն առավելագույնս ընդգծում է երկրում առկա տնտե
սական խնդիրները՝ միաժամանակ բացահայտելով
նոր հնարավորություններ։ Հայաստանի տնտեսու
թյան վրա կորոնավիրուսի ազդեցության ուղղություն-
ները կայուն և հիմնական աճ ապահովող ճյուղերն
են, որոնց էլ ուղղված են պետության՝ գործարար միջավայրի բարելավման և սոցիալական աջակ
ցու
թյան ծրագրերը, և որոնց արդյունավետ կիրառման
դեպքում երկարաժամկետում հնարավոր է ապա
հովել բազմագործոն տնտեսական աճ։

Տաթևիկ
ԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆ
Օրբելի վերլուծական
կենտրոնի հետազոտողփորձագետ
2018 թ. ավարտել է ՀՊՏՀ-ն
«Միջազգային տնտեսական հա
րաբերություններ» մասնագիտությամբ և ընդունվել մագիստ
րա
տուրա: 2019-ից առ այսօր Օր
բելի վերլուծական կենտրոնի հե
տազոտող-փորձագետ է:

Կ

որոնավիրուսը հասարակությունների հա
մար վարքագծային փոփոխություններ են
թադրող ճգնաժամ է։ Այն, ի տարբերություն վերջին 20
տա
րիներին Հայաստանում գրանցված ճգնաժամերի,
ունի առողջապահական հիմք, և պատահական չէ, որ
այդ առումով ենթադրում է Whatever it takes (whatever the cost) մոտեցում։ Աշխարհի այն երկրները, որտեղ
տարածվել է կորոնավիրուսը, կիրառում են տարբեր ֆինան
սատնտեսական գործիքներ, իրականացնում բազ
մաբնույթ միջոցառումներ՝ նախ՝ կանխելու վարակի տարածումը, ապա հաղթահարելու տնտեսական բացասա
կան հետևանքները։ Վերջիններս բազմաշերտ են և կախված յուրաքանչյուր երկրի տնտեսության զարգաց

ման
մակարդակից ու կառուցվածքից։ Ճգնաժամային իրավի
ճակներում, տնտեսության հետագա զարգացման տես
անկյունից, կարևոր է տնտեսավարողների գործունեու-
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ՀՀ ՀՆԱ կառուցվածքում ամենամեծ տեսակարար կշիռ ունեցող ճյուղերը
(2017-2019 թթ., %)

թյան խթանումը՝ չլուծարվելու և բնականոն
տնտեսական պարբերաշրջանի զարգաց
ման փուլին վերադառնալու համար, իսկ
սոցիալական աջակցության օգնությամբ
հնարավորություն է ստեղծվում կենսամա
կարդակը պահելու առնվազն մինչճգնա
ժամային շեմի վրա։
Հաշվի առնելով ՀՀ տնտեսության յու
րահատկությունները՝ կառավարությունն
ընտրել է ֆինանսական կառույցները որ-
պես խողովակ օգտագործելու միջոցով

տնտեսության առավել կայուն և մրցունակ
ճյուղերի ֆինանսավորման տարբե
րակը։
Հիմնական և կայուն ճյուղերում գոր
ծու
նեություն ծավալող տնտեսավարողներին
է ուղղված ՀՀ կառավարության հայտա
րարած 150 մլրդ ՀՀ դրամ աջակցությունը,
արդեն այս պահի դրությամբ հաստատված
կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանք
ների չեզոքացմանն ուղղված ինը փաթեթները, որոնցից օգտվելու, այսպես կոչված,
ընդհանուր սկզբունքը տնտեսավարողնե
րի համար բարվոք վարկային և հարկա
յին պատմություն ունենալն է, հետագա
վերահսկողության իրականացումը։ Վար
կերը տրամադրվում են ՀՀ ազգային ար

ժույթով՝ բացառությամբ որոշ դեպքերի,
ինչը լուծում է փոխանակային փոխարժե
քի զսպման հարցը։ Պետությունը թիրա
խավորել է այն ոլորտները, որոնք կկրեն
կորոնավիրուսի բացասական հետևանք-
ները և որոնք հետագայում տնտեսական
ակտիվացման հիմք կարող են դառնալ՝
ապահովելով երկարաժամ
կետ, կայուն,
բազմագործոն աճ։ Օժանդակություն ստա-
նալու շահառուների կամ տնտեսավարող
ների մեջ, ի թիվս ֆինանսական շուկայի
որոշ կազմակերպությունների, ընդգրկված
չեն նաև վիճակախաղերի և շահումով խա
ղերի կազմակերպիչները և այլ նմանա
տիպ գործունեություն ծավալողներ, քանի
որ, ըստ էության, դրանք տոքսիկ աճի
ապահովման գործոններ են։
Գծապատկեր 1-ում արտացոլված են
ՀՀ-ում կորոնավիրուսի տնտեսական ազ
դե
ցության ուղղությունները, որոնք ընդ
գրկում են ՀՆԱ կառուցվածքում ամենամեծ տեսակարար կշիռ ունեցող ճյուղեր1։
Ամենախոշոր ճյուղերն են մշակող արդյու
նաբերությունը, մանրամեծածախ առևտու
րը, գյուղատնտեսությունը, շինարարությունը և անշարժ գույքի հետ կապված գոր

1 Տվյալներն ըստ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի պաշտոնական կայքէջի:
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մար։
ՀՀ արտահանման կառուցվածքում
մյուս կարևոր ապրանքախումբը պղինձն
է, որի տեսակարար կշիռն արտահանման
կառուցվածքում, 2019-ի տվյալներով, 23.7
տոկոս է։ Միջազգային բորսայում պղնձի
գների անկումը և դրա հետ կապված ռիս
կը, որը պայմանավորված է Չինաս
տա
նում պղնձի պահանջարկի կրճատմամբ, և
որին բաժին է ընկնում աշխարհում պղնձի
սպառման գրեթե կեսը2, պետք է դիտար-
կել մի քանի տեսանկյունից. նախ՝ ՀՀ-ից
պղնձի արտահանման հիմնական ուղղու
թյունը Բուլղարիան է՝ 2019-ի տվյալներով՝
40 տոկոս, ապա Շվեյցարիան՝ մոտ 30 տո
կոս, հաջորդը՝ Չինաստանը՝ մոտ 28 տո-
կոս։ Ինչպես նավթի, այնպես էլ պղնձի
պարագայում առաջարկն ավելցուկային
է։ Ըստ գնահատականների՝ մեկ տոննա
պղնձի սահմանային ծախսը մոտ 5000
դոլար է, իսկ մարտի 27-ի դրությամբ այն
փակվել է 4774 դոլարի շեմի վրա3։ Համաձայն Արժույթի միջազգային հիմնա
դրա
մի գնահատականների՝ վերջին շրջանում
Չինաստանի տնտեսությունը ցույց է տա
լիս վերականգնման նշաններ՝ չնայած առ
կա մի շարք ռիսկերին4, իսկ կորոնավիրուսի էպիկենտրոնն արդեն մնացյալ աշ-
խարհն է։ Լոնդոնի բորսայի տվյալների
համաձայն, մարտի 23-ից սկսած, պղնձի
գների կտրուկ անկումներ չեն նկատվել,
և կարելի է ենթադրել, որ այս միտումը
կպահպանվի Չինաստանի տնտեսության
վերականգնման խորապատկերում: Այս-
տեղ կարևոր է նաև Բուլղարիայի ներկա
տնտեսական վիճակը, որտեղ ևս հայտա
րարված է արտակարգ դրություն։ Ամեն
դեպքում, Էկոնոմիկայի նախարարության
փոխանցմամբ, շարունակվում է համագոր-
ծակցությունը հայաստանյան պղինձ ար
դյունահանող ընկերությունների հետ՝ քայլերը հստակեցնելու նպատակով։ Միջազ
գային բորսայում, պղնձի գնի անկմանը
զուգահեռ, աճ է գրանցում ոսկու գինը. մար-
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ծունեությունը, մշակույթը, զվարճու
թյուն

ների և հանգստի ոլորտը:
Մշակող արդյունաբերության աճն ա
պահովվել է սննդի, խմիչքի և ծխախոտի
արտադրության հաշվին. 2019 թ. ՀՀ ար
տա
հանման կառուցվածքում «Պատրաս
տի սննդամթերք, ալկոհոլ և ոչ ալկոհոլա
յին խմիչքներ, ծխախոտ» ապրանքախմբի
տեսակարար կշիռը 24.4 տոկոս էր՝ նա
խորդ տարվա 23 տոկոսի փոխարեն։ Ե՛վ
ՀՆԱ կառուցվածքում, և՛ արտահանման
մեջ դրա դերն էականորեն ավելացել է։
Ոլորտում արձանագրվող դրական տեմպը
պահպանելու համար ստեղծված իրա
վիճակում կարևոր նշանակություն ունի այլ
երկրների, մասնավորապես՝ Վրաստանի
և Ռու
սաստա
նի կողմից բեռնափոխադրումն երի չսահմանափակումը։ Այս ճգնա
ժամը ևս մեկ անգամ ընդգծում է ապրանք
ների արտահանման բազմազանեցման
անհրաժեշտությունը, և սա մի նոր հնարա
վորություն է նաև նոր շուկաներում դիրքավորվելու կամ արդեն իսկ ունեցած մաս-
նաբաժինները մեծացնելու համար։ Պե-
տության առաջարկած առաջին փաթեթի
շրջանակում այս ոլորտի տնտեսավարողները կարող են լուծել ընթացիկ իրաց

վե
լիության հետ կապված հարցեր՝ ներ
գրավելով վարկային միջոցներ համաֆինանսավորմամբ, վերաֆինանսավորմամբ
կամ սուբսիդավորմամբ: Կազմակերպու
թյունը կարող է դիմել ֆինանսական կա
ռույցին՝ աշխատակիցների աշխատավար-
ձերի, կոմունալ վճարների, հարկային վճա-
րումների, նոր սարքերի, հումքի՝ հետագա
յում պատրաստի արտադրանք ստանալու
նպատակով ներմուծման համար միջոցներ
ներգրավելու։ Հատկապես նոր սարքերի և
սարքավորումների գնման կամ ներկրման
համար տրամադրվող վարկային հարմար
միջոցները ստեղծված իրավիճակում կխը
թանեն տվյալ կազմակերպության գործունեությունը՝ հետագայում շուկայում ամրա
պնդվելու և առավել մրցունակ լինելու հա

2 Statista.com, Global refined copper consumption distribution by region 2018.

³ GRAPHIC-Rupture of copper demand to fuel surplus as industry hit by virus, Nasdaq.com
4 Chinese economy normalizing but stark risks remain: IMF, Reuters.com
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Պղնձի գնի շարժընթացը (տոննա/դոլար) ամսական կտրվածքով

 ի 30-ի դրությամբ՝ մեկ տարվա կտրված
տ
քով, այն աճել է շուրջ 26 տոկոսով5։ Այս
իրավիճակում ևս մեկ անգամ արդիական
է դառնում Ամուլսարի ոսկու ծրագրի հար
ցը, որը վերջնական լուծում է պահանջում։
2019-ին ամենաբարձր տնտեսական աճ
արձանագրել է կացության և հանրա
յին
սննդի ծառայությունների ոլորտը` նախորդ
տարվա համեմատ աճելով 27.2%-ով, ինչը
զբոսաշրջության աճի կարևոր արտահայ
տություններից է: Համաձայն որոշ գնա
հատականների` համաշխարհային զբոսա-
շրջության անկումը, որը հաշվարկված է
2003 թվականի SARS-ի սցենարով, 2020
թվականին կկազմի 30-50 մլրդ ԱՄՆ դոլար, ընդ որում, զբոսաշրջիկների թիվը կա-
րող է կրճատվել 1-3 տոկոսի շրջանակում,
մինչդեռ ընթացիկ տարվա աճը գնահատ
վում էր 3-4 տոկոս6։ Նման անորոշության
պայմաններում այս գնահատականները
կարող են փոփոխվել, այնուամենայնիվ,
սա մոտավոր պատկերացում է տալիս այն
վնասների մասին, որ կարող է կրել հա
մաշխարհային զբոսաշրջությունը, որի մի
մասն է նաև Հայաստանը։ 2019 թ. ՀՀ այ
5 Goldprice.org

ցելած զբոսաշրջիկների թիվն ավելացել
էր 14.7 տոկոսով, և նախատեսվում էր մոտ
15 տոկոս աճ 2020 թ.: Զբոսաշրջության
ակ
տիվացմանը նպաստող գործոններից
մեկը բյուջետային ավիաընկերությունների
մուտքն էր ՀՀ, սակայն, կորոնավիրուսով
պայմանավորված, ավիացիայի կանգը,
արտերկրից ժամանող քաղաքացիների
մուտքի սահմանափակումներն էականո
րեն կդանդաղեցնեն ոլորտի աճը։ Որպես
ամենաթարմ օրինակ պետք է նշել Իրանի
քաղաքացիների ազգային տոնը՝ Նովրու
զը, որի շրջանակում, սովորաբար, դեպի
ՀՀ իրանցիների մեծ հոսք է արձանա
գրվում։
Մի շարք երկրներում, կորոնավիրուսի
դեմ պայքարի համատեքստում, պայմանա
վորվածություն է ձեռք բերվում կառավա
րության և հյուրանոցային բիզնեսի մաս-
նակիցների միջև՝ հյուրանոցներում, հյուրա
տներում մեկուսացման ենթակա ան
ձանց տեղավորելու վերաբերյալ։ Նման
գործընթաց սկսվել է նաև Հայաստանում,
որը որոշակիորեն կնպաստի այդ ոլորտում
ակտիվության ապահովմանը։ Բացի այդ,

6 Համաշխարհային զբոսաշրջային կազմակերպություն, Զբոսաշրջություն և COVID-19, Unwto.org
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տալիս ամբողջությամբ օգտագործելու բո
լոր այն գործիքները, որոնք թույլ են տալիս
ստեղծված իրավիճակում այլ գործիքների
միջոցով իրացվելիություն ապահովել շու
կա
յում։ Ինչպես տեսանք, այս խնդիրը
պե
տությունը լուծում է ուղղակի վարկա
վորմամբ, մինչդեռ կապիտալի շուկայի
զարգացածության պայմաններում կառա
վարությունը և կենտրոնական բանկը կու
նենային ճգնաժամը հաղթահարելու առավել արդունավետ գործիքակազմ։ Երբ Doing
business-2020-ի զեկույցում ՀՀ-ն, նախորդ
զեկույցի համեմատ, 6 դիրքով անկում
գրանցեց, պատճառը փոքր ներդրողների
պաշտպանությունը, ցուցակված ընկերությունների քանակն էր8։ Թեպետ որոշակի
օրենսդրական փոփոխություններ են իրականացվել արժեթղթերի շուկայի աշխու
ժացման ուղղությամբ, սակայն տրամադրվող աջակցության շրջանակներում սա
ևս մեկ հնարավորություն է՝ ընկերություն
ներին ներկայացնելու կորպորատիվ կա
ռավարման սկզբունքների կիրառման պահանջ կամ ձեռք բերելու համաձայնություն։
Մեկ այլ առաջնային ուղղություն է պե
տության սոցիալական աջակցության տրա-
մադրումը։ Այս պահի դրությամբ կառավարությունն առաջարկում է 5 սոցիալա

կան աջակցության փաթեթ, որի շրջանակներում տրամադրվում է միանվագ նպաստ
այն քաղաքացիներին, որոնք ունեն ան
չափահաս երեխա և որոնք մարտի 13-ից
մինչև մարտի 26-ն ընկած ժամա
նա
կա
հատվածում ազատվել են աշխատանքից,
ինչպես նաև համապատասխանում են այլ
պայմանների։ Բացի այդ, եթե ընկերությու
նը հունվար-ապրիլ ամիսների ընթացքում
ունեցել է 2-50 աշխատող, և վճարված աշխատավարձի փաստացի ֆոնդը չի նվա
զել նշված ժամանակահատվածում, շահա-
ռուներին տրամադրվում է միանվագ դրա
մաշնորհ:
Նշենք, որ առաջիկայում շուկաներում
մրցունակ լինելու համար կարճաժամկետ

1.

2020/

կառավարարության երրորդ փաթեթն
ուղղված է հենց զբոսաշրջության, կացու-
թյան և հանրային սննդի կազմա
կերպ
ման, առողջապահության և այլ ծառայու
թյունների ոլորտներում գործունեություն
ծավալող տնտեսավարողներին։ Տրամա
դրվող վարկերն առաջին երկու տարում
անտոկոս են, երրորդ տարում՝ 12 տոկոս:
Մյուս կարևոր ճյուղերից մեկը գյուղա
տնտեսությունն է, որի տեսակարար կշիռն
աստիճանաբար նվազում է ՀՆԱ կառուց
վածքում։ Ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակն առավել ակնհայտ է դարձնում

երկրում առկա խնդիրները։ Վերջին օրե
րին լուրեր տարածվեցին, որ Ռուսաստա
նը սահմանափակում է որոշ հացահատի
կային ապրանքների արտահանումն այլ
երկրներ։ Թեև նշված խնդիրը քննարկ
վում է ԵԱՏՄ շրջանակում7, սակայն միայն
այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանից ՀՀ
է ներկրվում ցորենի մոտ 88 տոկոսը, մտահոգիչ է պարենային ապահովության տես-
անկյունից։ Ոլորտին ուղղված փաթեթն իր
մեջ ներառում է մայր գումարի վճարման
արտոնյալ ժամկետ, զրո տոկոս տոկոսա
դրույք, իսկ առանձնահատուկ գործիքնե
րից մեկը համաֆինանսավորումն է, երբ
պետությունն իր վրա է վերցնում տրամա
դրած գումարի չափի որոշ տոկոսը՝ կախ
ված վարկավորման նպատակից։ Օրինակ՝
եթե ֆիզիկական անձը խոզաբուծության
և թռչնաբուծության նպատակով վարկ է
վերցնում, պետությունը վարկառուին հնա
րավորություն է տալիս գործելու 30 տոկո
սի չափով պակաս գույքային ապահովու
թյամբ։
Զարգացած և զարգացող մի շարք երկըրների համեմատությամբ, որտեղ իրական և ֆինանսական հատվածներն առավել սերտաճած են, Հայաստանում այդ
երկու հատվածի միջև առկա է որոշակի
ճեղքվածք։ Մասնավորապես՝ ֆինանսա
կան շուկայի երկարաժամկետ հատվածի
սաղմնային վիճակը հնարավորություն չի

7 ՀՀ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի խոսքը ԱԺ-Կառավարություն հարցուպատասխանի ընթացքում,

Armenpress.am
8 Համաշխարհային բանկ, Doing Business 2020, Doingbusiness.org
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թվացող նշված փաթեթների բարենպաստ
պայմանները երկարաժամկետում առա
վել մեծ արդյունք են ապահովելու, հաշվի
առնելով, որ դրանք ենթադրում են նաև
ենթակառուցվածքների զարգացում, ինչը
մեծապես կախված է պետություն-մասնա
վոր հատված արդյունավետ երկխոսու
թյու
նից: Միաժամանակ, այդ ծրագրերը
տնտեսավարողների համար չպետք է դառնան լրացուցիչ, էժան, սպեկուլյատիվ փո
ղի աղբյուր, ընդ որում պետությունը նպա
տակային վարկավորմամբ տրամադրվող
ծրագրերի նկատմամբ պետք է իրակա
նացնի մշտադիտարկում։
Միկրոմակարդակում՝ առավելությունների և ստեղծած հնարավորությունների շար
քում են նաև բոլոր այն պետական էլեկտ
րոնային հարթակները, որոնցից մինչ օրս
բնակչությունը չէր օգտվում, կրթական հա
մակարգում՝ հեռավար ուսուցման անցման
փորձը, մի շարք ընկերությունների համար՝
հակաճգնաժամային սցենարներ ունենա

լու գիտակցումը։ Բացի այդ, սա շատ լավ
փորձ է առաքման ծառայություններ մա
տուցող, ՏՏ ոլորտի ընկերությունների հա
մար։
Այսպիսով՝ կորոնավիրուսային համավարակի ազդակները վերաբերում են երկա
րաժամկետում բազմագործոն տնտե
սական կառուցվածքի ապահովմանը՝ հիմքում ունենալով ամուր առողջապահա
կան համակարգ, որն աշխարհին կարող
է ներկայանալ մրցունակ ծառայություննե
րով։ Թեպետ, ինչպես աշխարհի բազմա
թիվ երկրներ, Հայաստանը նույնպես հետընթաց կունենա նախատեսված տնտե

սական աճից9, մասնավորապես, ըստ թե՛
ՀՀ Կենտրոնական բանկի, թե՛ միջազգա
յին կառույցների գնահատականների, այն
ընկած կլինի 0-ից 1-ի տոկոսի միջակայ
քում10, այնուամենայնիվ այս ճգնաժամը
տնտեսական համապատկերն ընդգծող
ու նոր գաղափարներ առաջադրող մի ու
ղեցույց է։
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Вызванный коронавирусом кризис имеет в своей основе здравоохранительные проблемы.
Он еще сильнее подчеркивает имеющиеся в стране экономические проблемы, при этом открывает для Армении новые возможности. Направлениями, которые могут снизить воздействие
пандемии коронавируса на экономику Армении, служат сферы, традиционно обеспечивающие ее
устойчивое развитие и стабильный рост. Разработанные правительством программы социального
содействия и поддержки бизнеса нацелены именно на стимулирование этих отраслей. В случае
эффективной реализации данные меры станут основой для обеспечения многофакторного
экономического роста в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова։ коронавирус, экономика, пакеты поддержки, возможности
Tatevik ARUSTAMYAN
Graduate student of ASUE

COVID-19 IN ARMENIA։ MEASURES TO OFFSET THE ECONOMIC CONSEQUENCES
The coronavirus crisis is based on health care issues. It highlights existing economic problems in
the country with providing new opportunities. Directions of the impact of coronavirus on the Armenian
economy are its sustained and key growth sectors. Hence, the state programs which the government
is setting, are intended to support the social and business environment. Effective implementation of
measures will provide the basis for long-term multifactorial economic growth.
Keywords։
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Ալբերտ
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
Տնտեսագիտության
թեկնածու, ասիստենտ
2012 թ. ավարտել է ՀՊՏՀ բա-
կալավրիատը՝
տնտեսագիտության տեսություն մասնագիտությամբ: ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական
միջազգային կենտրոնում ստացել
է տնտեսագիտության մագիստրոսի որակավորում՝ «Մենեջմենթ»
մասնագիտությամբ, 2017 թ.՝ տն
տեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան: 2018 թ.-ից
դասավանդում է ՀՊՏՀ միջազ
գային տնտեսական հարաբերու
թյունների ամբիոնում։ Հեղինակ է
12 գիտական հոդվածների:
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Աշխարհին պատուհասած COVID-19 վիրուսը
Նասիմ Թալեբի նկարագրած «Սև կարապն» էր,
ա
ռաջին հերթին, կրթական համակարգի համար:
Հոդվածում փորձում ենք վերաիմաստավորել արտա-
ցանցային կրթության դերը՝ հիմնավորելով, որ այն
շարունակում է արդիական մնալ նույնիսկ տեխնո
լոգիական զարգացածության ներկայիս մակարդա
կում: Մասնավորապես՝ փորձում ենք ցույց տալ, որ
արտացանցային կրթությունը և առցանց կրթությունը
ոչ թե փոխադարձ փոխարինող, այլ փոխլրացնող
«ապրանքներ» են:

2

019 թ. աշխարհին պատուհասած COVID-19
վիրուսն իրական մարտահրավեր է ոչ միայն մարդկային
քաղաքակրթության, տնտեսության, այլև կրթական համակարգի համար: Համավարակի տարածման շղթաները
«կոտրելու» նպատակով, ի թիվս այլ միջոցառումների, ոչ
միայն Հայաստանը, այլև աշխարհը ստիպված է ժամանակավորապես հրաժար
վել լսարանային կրթությունից՝ ծրագրված դասաժամե րը լրացնելով առցանց դասաժամերի միջոցով: Սակայն, նույնիսկ մինչև COVID-19
վիրուսի ի հայտ գալը, համացանցի, համակարգիչների՝
լայն զանգվածներին հասանելիությանը զուգընթաց, XXI
դարում հաճախ է կասկածի տակ դրվել լսարանային
կրթության արդյունավետությունը (raison d'être): Ավելին,
տեղեկատվության և գիտելիքի հսկայական պաշարներ
առաջարկող բազմալեզու առցանց հաստատություն
նե
րը, ինչպիսին է, օրինակ, Khan academy-ն, ինչպես նաև
բավական կատարելագործված և գործիքների լայն շրջա-
նակ առաջարկող առցանց հար
թակ
ները, որպիսիք են
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2.4 միլիոն ուսանող ուսուցում է ստանում
բացառապես առցանց եղանակով: ԱՄՆ-ում
բակալավրիատի քառամյա կրթական ծրագրերում առցանց և արտացանցային կըր
թություն ստացող ուսանողների տեսա
կարար կշռի շարժընթացը ներկայացված
է գծապատկեր 1-ում3:
Գծապատկերից երևում է, որ մինչև
COVID-19 համավարակի բռնկումը ԱՄՆ-ում
ամեն 5-րդ ուսանողն իր կրթության մի մասը ստանում էր առցանց եղանակով: Հա
մալսարաններն այդ քաղաքականությունը
որդեգրել էին ծախսերը կրճատելու, դա-
սախոսների բեռնվածությունը թեթևաց
նելու ու նրանց հետազոտական գործու
նեությունը խթանելու նպատակով: Նշենք,
որ առցանց կրթությունը լինում է երկու
տեսակի՝ համաժամանակյա և ոչ համա-
ժամանակյա: Առաջին դեպքում ուսանողը
որոշակի ամրագրված ժամի տեսակապ
է հաստատում դասախոսի հետ՝ հնարավորու
թյուն ունենալով նրան տալու հար
ցեր և նույն պահին ստանալու պատաս-
խաններ: Երկրորդ դեպքում կիրառվում է
ձայնագրված դասախոսությունների տարբերակը, երբ ուսանողը, հնարավորություն
չունենալով տեսակապի միջոցով առցանց
հարցեր հղելու, իրեն հարմար ժամի մուտք
է գործում համապատասխան կայք և լսում
այնտեղ տեղադրված դասախո
սությունը:
Բնականաբար, համաժամանակյա դասախոսությունների կազմակերպումը շատ ավելի ծախսատար է, և դրանով է պայմա
նավորված, որ ԱՄՆ-ի դասախոսների գե
րակշիռ մեծամասնությունը չունի առցանց
դասավանդման փորձ: Հավելենք, որ,
COVID-19 համավարակի բռնկմամբ պայ-
մանավորված, դասընթացների զանգվածային տեղափոխումը դեպի առցանց հարթակներ առավել մեծ մարտահրավեր է, նախ
և առաջ, օտարերկրյա ուսանողների համար,
քանի որ առցանց կրթության ժամերը հաճախ համընկնում են հայրենիք վերադար-
ձած օտարերկրյա ուսանողների քնելու
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zoom-ը, Google classroom-ը, GoToMeeting-ը,
խաղերի մի
ջո
ցով կրթող kahoot ծրագի
րը, հիմք են տալիս ենթադրելու, որ հենց
առցանց համալսարաններն են XXI դարի
համալսարանները, մինչդեռ արտացանցա
յին կրթությունը նախորդ դարերին բնորոշ
ժամա
նակավրիպություն (անախրոնիզմ) է,
որը պահպանվում է սովորույթի ուժով: Այս
հոդվածի շրջանակում փորձելու ենք հիմ
նա
վորել արտացանցային ուսումնական
հաստատությունների արդիականությունը:
Նախ՝ ներկայացնենք առցանց կրթու
թյան առանձնահատկություններն ու առա
վելությունները, այնուհետև անցում կկա
տարենք արտացանցային ուսումնական
հաստատությունների անհրաժեշտության
հիմնավորմանը:
Առհասարակ տեխնոլոգիաների, այդ
թվում՝ կրթական տեխնոլոգիաների ոլոր
տի հեղափոխությունները վերջին հարյուրամյակներում սկիզբ են առել Արևմուտքում,
և արևմտյան ուսումնական հաստատու
թյունները հերթական անգամ ցույց տվե
ցին իրենց ճկունությունն այս առումով:
ԱՄՆ-ի Օհայոյի, Հարվարդի, Միչիգա
նի,
Վիրջինիայի, Դյուքի և հարյուրա
վոր այլ
առաջատար համալսարաններ առաջինն
արձագանքեցին ճգնաժամին՝ ամբողջու
թյամբ փակվելով և 600 միլիարդ ԱՄՆ դո-
լարից ավելի գնահատվող ամերիկ
յան
բարձրագույն կրթության շուկան տեղա
փոխելով առցանց հարթակ1: Իրականում,
ԱՄՆ-ի պես գերտերությունն ունի շուրջ
մեկ ու կես միլիոն դասախոս, որից 70%-ն՝
առանց առցանց դասավանդման փորձի2:
Եվ սա այն դեպքում, երբ ԱՄՆ-ը գոնե մեկ
նահանգում արդեն կիրառել էր զանգվա
ծային առցանց դասավանդում, երբ 2005 թ.
«Կատրին» փոթորիկը հարվածել էր Լուի
զիանա նահանգին: Այդ աղետալի իրադար
ձությունից հետո երկրում ամրապնդվեցին
առցանց կրթության դիրքերը, և 2019 թ.
դրությամբ, ԱՄՆ-ում բակալավրիատի կըրթական ծրագրերում ընդգրկված շուրջ

1 National Public Radio, The Coronavirus Outbreak And The Challenges Of Online-Only Classe, March 13, 2020,
available at https://www.npr.org/2020/03/13/814974088/the-coronavirus-outbreak-and-the-challenges-of-online-only-classes
2 Bloomberg, Coronavirus Forces $600 Billion Higher Education Industry Online, 19 March 2020, available at
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-19/colleges-are-going-online-because-of-the-coronavirus
3 Նույն տեղում:
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

ԱՄՆ-ում առցանց և արտացանցային եղանակով կրթություն ստացող
բակալավրիատի ուսանողների տեսակարար կշիռը 2013-2018 թթ. (%)4

ժամի հետ, և նրանք ստիպված են կեսգի
շերն անց առցանց դասախոսությունների
հաճախել5:
Այսպիսով՝ առցանց կրթությունն ունի
հետևյալ առավելությունները.
1. այն ավելի էժան է՝ գրեթե բոլոր առումներով, ու թեպետ ենթադրվում են համացանցային ծառայությունների որոշակի
վճարներ, սակայն և՛ ուսանողը, և՛ դասա
խոսը խնայում են տրանսպորտի ուղե
վարձ, ապրելու և սնվելու վրա ծախսվող
միջոցներ և ամենակարևորը՝ ժամանակ:
2. COVID-19 վիրուսի համավարակը
ցույց տվեց, որ առհասարակ ֆորսմաժո
րային իրավիճակներում առցանց կրթու
թյունն իրական սպեղանի է, եթե ոչ հա
մադարման: Եթե չլինեին ժամանակակից
տեխնոլոգիաները և վերջիններիս ընձե
ռած հնավորությունները, ապա անհնար
կլիներ ներկայիս պայմաններում պատշաճ
կրթության մատուցումը:
3. Այն ապահովում է ճկունություն:
Պետք է հասկանալ, որ ուսանողը (բառի
հիմքում «ուսանել» բայն է) միայն որոշակի

տարիքային խմբի, հիմնականում՝ երիտա
սարդ և կենսուրախ տղան կամ աղջիկը չէ:
Հաճախ ուսանելու ցանկություն ունենում
են նաև կայացած գործարարները, որոնք
իրենց չեն կարող թույլ տալ՝ ամեն օր ար
ձանագրված ժամին դասի գնալու «ճոխու
թյուն», քանի որ ստիպված են ճամփորդել,
գործուղման մեկնել և այլն: Օտարերկրյա
բուհերի բիզնեսի ֆակուլտետներում հա
ճախ կարելի է հանդիպել 40 տարեկանից
բարձր, իսկ հաճախ՝ նաև ավելի պատկա
ռելի տարիքի ուսանողների, որոնք իրենց
մի շարք դասախոսներից ավելի մեծ կեն
սափորձ ունեն: Եվ այդպիսի բազմազբաղ
ուսանողների համար առցանց կրթությունն
աշխատանքը և ուսումը համատեղելու հիմ-
նական, եթե ոչ միակ եղանակն է:
Եվ, վերջապես, արժե խոսել առցանց
կրթու
թյան համակարգի մի շարք թերու
թյուն
ների մասին: Մասնավորապես՝ առ
ցանց կրթության ժամանակ կարևորվում
է տեսողական կապը (eye contact) դասա
խոսի և դասընկերների հետ, ինչպես նաև
նյութի վրա կենտրոնանալու տևական ժա

4 Աղբյուրը՝ National Center for Education Statistics, available at https://nces.ed.gov/programs/digest/d18/tables/
dt18_311.15.asp
5 Al Jazeera, US universities switch to online courses due to coronavirus, 11 March, 2020, available at https://
www.aljazeera.com/news/2020/03/universities-switch-online-courses-due-coronavirus-200310202804023.html
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ու սարքավորումների չափսերի և արժեք
ների վերաբերյալ նույնիսկ խոսելն է ավե
լորդ:
2. Թվում է՝ եթե ոչ բնագիտական,
ապա գոնե հումանտար և սոցիալական
գիտությունների ամբողջական դասավան-
դումն առցանց կերպով իրագործելի է:
Սակայն, հումանիտար և սոցիալական գի-
տություններն էլ ունեն իրենց առանձ
նա
հատկությունը: Դիցուք՝ ապագա փաստա-
բանին, դատավորին և իրավաբանին ան
հրաժեշտ են հաղորդակցու
թյան հմտու
թյուններ՝ զարգացնելով ճարտասանական
խոսքը և հարստացնելով բառապաշարը:
Ի վերջո, ապագա փաստաբանը խոսելու է
ոչ թե առցանց, այլ ամբիոնից, ուստի բազ
մության առջև խոսքի մշակույթն անհրա
ժեշտ է զարգացնել դեռևս ուսանողական
տարիներին: Հավելենք, որ դատախաղե
րի և այլ սիմուլյացոն խաղերի միջոցով
գործնական հմտությունների զարգացումն
առցանց կազմակերպելու պարագայում
իր արդյունավետությամբ չի կարող համե
մատվել լսարանում ստացած փորձի և
գիտելիքների հետ:
3. Գուցե պարադոքսային կարող է
թվալ, բայց կրթական հաստատություններ
դիմում և խոշոր գումարներ են վճարում ոչ
միայն կրթություն ստանալու ակնկալիքով:
Կրթական հաստատությունները նաև ան
ձի սոցիալականացման և ձեռք բերված
սոցիալական կապերը մասնագիտական
գործունեության ընթացքում օգտագործելու համար են: Նման սոցիալական կապի
տալը, հիրավի, ոչ նյութական ակտիվ է,
որի «շահութաբաժինները» շրջանավար
տը ստանում է իր ողջ մասնագիտական
գործունեության ընթացքում տարբեր ձևե
րով՝ համատեղ բիզնես հիմնելուց՝ մինչև
համատեղ գիտական հոդվածի հրա
պա
րակում: Այս համատեքստում, արժե նշել
ԱՄՆ-ի մի շարք համալսարաններում գործող գաղտնի միությունների մասին, որոն
ցից ամենանշանավորներն են Յեյլի հա-
մալսարանում գործող «Կմախք և ոսկոր
ներ» միությունը (Skull and Bones), Վիր
ջինիայի համալսարանում գործող «7 հա-
սարակությունը» (Seven Society), Ֆլո
րի
դայի համալսարանում գործող «Այրվող
նիզակ» միությունը (Burning Spear) և այլն:
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մանակը: Կցանկանայինք առանձնահա
տուկ կերպով ընդգծել, որ լսարանում դա-
սախոսները կրթում են ոչ միայն ապագա
մասնագետին, այլև մարդուն և քաղաքա
ցուն: Առցանց կրթության պարագայում և՛
ուսանողները, և՛ դասախոսները, հաշվի
առնելով ձայնագրելու ավելի լայն հնա-
րավորությունը և ուսանողների սենյակնե
րում այլ անձանց գտնվելու հավանակա
նու
թյունը, փորձում են առավելագույնս
խմբագրել իրենց ամեն մի խոսքը, ավելի
կաշկանդված են իրենց կարծիքն արտահայտելու հարցում: Թարմացնող և լիցքաթափող կատակները դառնում են առավել
հազվադեպ՝ անհրապուրիչ դարձնելով դասաժամը: Միաժամանակ, ուսանողները,
փորձելով առցանց դասին զուգահեռ զբաղ-
վել այլ գործերով (օրինակ՝ սնվելով կամ
թարգմանություններ անելով), դժվարու
թյուններ են ունենում նյութի պատշաճ յու
րացման հարցում: Խնդիրներ են հարու
ցում նաև կապի, ձայնի և տեսակապի հա-
ճախակի ընդհատումները, ինչպես նաև
հեռավոր շրջաններում կապի անհասա
նելիությունը: Էլ ավելի մեծ խնդիր է առ
ցանց քննությունների հանձնումը, քանի
որ դժվար է ապահովել ուսանողների կող
մից պատեհապաշտական (օպորտունիս
տական) վարքագծի, այդ թվում՝ արտագ
րությունների բացառումը: Նշյալ ռիսկն էապես մեծանում է առցանց դասեր պատաս
խանելիս:
Մեր կարծիքով, արտացանցային ուսում-
նական հաստատությունները դեռևս չեն
կորցրել իրենց արդիականությունը հե
տևյալ պատճառներով.
1. Համալսարաններում, հումանիտարին
զուգընթաց, դասավանդվում են նաև բնա
գիտական առարկաներ, որոնց ամբող
ջա
կան յուրացման համար գիտափոր
ձերն ու լաբորատոր դասերն ավելի քան
անհրաժեշտ են: Որքան էլ որ առցանց
գործիքները նախատեսված լինեն տեսությունն առավելագույնս մատչելի բացատ
րելու համար, այնուամենայնիվ, դժվար է
պատկերացնել ուսանողին առցանց քի
միա
կան փորձեր անելիս, որոնք առանց
մասնագետի ներկայության, անմիջական
օժանդակության և ուղղորդման, ոչ միայն
բարդ են, այլև վտանգավոր: Իսկ սարքերի
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Այս գաղտնի և կիսագաղտնի ակումբների
անդամներին միավորում է այն, որ վերջին
ներս ուսանողական տարիներին համա
տեղ ճանապարհ են անցել՝ ստեղծելով փո-
խադարձ վստահության սոցալական ամուր
կապեր, որոնք ծառայեցրել են իրենց և ա-
կումբի այլ անդամների առաջխաղացման
ապահովմանը: Անկախ այն հանգա
ման
քից, թե այդ ակումբների շուրջ հյուս
վող
լեգենդներն ու դիպվածները որքանով են
համապատասխանում իրականությանը,
փաստն այն է, որ, օրինակ, «Կմախք և ոսկորներ» (Skull and Bones) ակումբին են

անդամակցել ԱՄՆ 27-րդ նախագահ Ուիլ
յամ Հովարդ Թաֆտը, Ջորջ Բուշ ավագն
ու Ջորջ Բուշ կրտսերը, մի շարք սենատոր
ներ, բարձրագույն դատարանի անդամ
ներ, կոնգրեսականներ և բարձրաստիճան
այլ պաշտոնյաներ6: Կասկածից վեր է, որ,
առնվազն սոցիալական կապիտալի ստեղծման տեսանկյունից, առցանց կրթությու

նը չի կարող մրցակցել արտացանցայինի
հետ:
4. Գիտելիքից և սոցիալական կապե
րից զատ, ուսանողը վճարում է նաև ապ
րանքանիշի (բրենդի) համար: Գաղտնիք
չէ, որ տարբեր վարկանիշներով լավա
գույն բուհերն ապրանքանիշ են, և հա
ճախ միևնույն կամ գրեթե համանման
կրթության համար վճարվող գումարն ըստ
բուհերի շոշափելիորեն տարբերվում է:
Անշուշտ, հնարավոր է ձևավորել նաև առ-
ցանց ապրանքանիշներ: Այս պարա
գա
յում, առցանց բարձրագույն կրթության
ապագան կախված է նրանից, թե արդյոք
հումանիտար և սոցիալական գիտություն
ների բնագավառում ավանդույթներ և ինս-
տիտուցիոնալ հիշողություն ունեցող արև
մտյան առաջատար բուհերը (ինչպես երեվում է վերոգրյալից՝ բնագիտական մասնագիտությունների պարագայում ամբող
ջությամբ առցանց ուսուցման իրականա
ցումն անհնար է և դեռևս՝ անհեռանկա
րային) կնախընտրեն ստեղծել զուգահեռ
առցանց համալսարաններ: Դժվար է պատ

կերացնել, որ COVID-19 համավարակի
հաղթահարումից հետո, օրինակ, Օքսֆոր
դի համալսարանն ամբողջությամբ կհրա
ժարվի արտացանցային կրթությու
նից,
նույնիսկ այն պարագայում, եթե հաշվար
կի արդյունքում պարզվի, որ այդպիսով
հսկայական միջոցներ են խնայվում: Չմոռանանք, որ առաջատար համալսա
րաններում սովորում են մեծ թվով օտարերկ
րացի ուսանողներ, որոնց համար ուսումը
նաև միջմշակութային հաղորդակ
ցու
թյան փորձ է, իսկ ընդունող երկրների
հա
մար՝ հսկայական եկամուտ: Այսպես՝
շուրջ 25 միլիոն բնակչությամբ Ավստրա
լիան, որն ունի բարձրագույն կրթության՝
աշխարհում ամենամրցունակ համակար
գե
րից մեկը, ըստ պաշտոնական տվյալ
ների, 2018 թ. հավաքագրել է շուրջ
900.000 օտարերկրացի ուսանող7: Դիցուք՝
Ավստրալիայի փաստացի բնակչու
թյան
3.5%-ը ոչ միայն ուսման վարձա
վճար է
տալիս, այլև սնվում է, վարձակալում բնա-
կարաններ կամ ուսանողական հանրա
կացարաններ, ինքնաթիռի տոմս գնում և
այլն՝ այդպիսով նպաստելով երկրի ար
դյունավետ պահանջարկի և ՀՆԱ մեծաց
մանը: Այդ ուսանողներին «կորցնելը» երկ-
րի տնտեսության համար մեծ «շքեղու

թյուն» կլինի, և եթե նույնիսկ համավարա
կի արդյունքում համալսարանները հայտ
նաբերեն, որ առցանց կրթությունը, նեղ
կազմակերպական շահերի տեսանկյու
նից, առավել նպատակահարմար է և շահավետ, ապա կրթությունն ամբողջությամբ
համացանց տեղափոխելու դեպքում, ամենայն հավանականությամբ, կհանդի
պեն
կառավարության կոշտ դիմադրությանը:
Կարելի է ենթադրել, որ աշխարհի առա
ջատար բուհերի կողմից կրթության
ավանդական ձևի՝ արտացանցայինի պահպանումը, չի կարող կանխարգելել զուգա-
հեռաբար հիմնադրվող առցանց համալ
սարանների տարածմանը: Սակայն, առցանց համալսարանները մեծ ճանապարհ
ունեն անցնելու, որպեսզի իրենց տված

6 New York Times, .Barron, James "Male Fortress Falls at Yale: Bonesmen to Admit Women", July 25, 1991, available at https://www.nytimes.com/1991/07/25/nyregion/male-fortress-falls-at-yale-bonesmen-to-admit-women.
html
7 Australian Government, international students data 2018, available at https://internationaleducation.gov.au/
research/International-Student-Data/Pages/InternationalStudentData2018.aspx#Annual_Series
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կից տեխնոլոգիաների՝ օրըստօրե զար
գացմամբ պայմանավորված առցանց կըրթության «հաղթարշավի» պայմաններում:
Անշուշտ, ֆորսմաժորային իրա
վիճակնե
րում, ինչպիսին է ներկայում COVID-19 համավարակը, առցանց կրթությունը ոչ այլ
ինչ է, քան սպեղանի: Սակայն, եթե ձևա-
կերպենք տնտեսագիտորեն, առցանց կըրթությունը և արտացանցային կրթությունը
բացարձակապես փոխադարձաբար միմ
յանց փոխարինող ապրանքներ չեն, և
վերջիններիս անտարբերության կորը հեռու է բացասական կորությամբ ուղիղ գիծ
լինելուց: Համավարակն ապա
ցու
ցեց, որ
վերջիններս կարելի է դիտարկել որ
պես
L-աձև անտարբերության կոր ունեցող կաՎերջաբանի փոխարեն կամ մեր
տարյալ փոխլրացնող ապրանքներ (perfect
պատասխանը երեք «արդյոքներին»
substitutes), քանի որ ժամանակակից աշ-
Արդյո՞ք առցանց կրթությունը էքզիս խարհում արդեն իսկ անհնար է պատկե
տենցիալ մարտահրավեր է ավանդական, րացնել ամբողջությամբ արտացանցային
արտացանցային կրթությանը: Արդյո՞ք առ կրթություն, առանց օժանդակ առցանց
ցանց կրթությունն այն է, ինչ մեզ սովորեց- գործիքների, որոնցից է ժամանակակից
րել են տնտեսագիտական համալսա
րա առաջատար համալսարաններում, այդ
նում, այսինքն՝ նվազագույն ծախսերով ա- թվում՝ ՀՊՏՀ-ում գործածվող moodle հառավելագույն արդյունքի ապահովում: Ար մակարգը, իսկ ամբողջու
թյամբ առցանց
դյո՞ք արտացանցային կրթությունը ժամա կրթությունն ունի վերը թվարկ
ված բազ-
նակավրեպ շքեղություն է:
մաթիվ սահմանափակումները, որոնք հնաՎստահ ենք, որ արտացանցային կրթու- րավոր է հաղթահարել միայն առցանց և
թյունը շարունակում է պահպանել իր ար արտացանցային կրթության համադ
րու
դիա
կանությունը նույնիսկ ժամանակա- թյամբ:
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հավաստագրերն ու վկայականները գործատուների և հանրության աչքերում ներ
շնչեն նույնքան վստահություն, որքան արտացանցային համալսարան
ների վկայա
կաններն են վաստակել տասնամյակների
և նույնիսկ՝ հարյուրամյակների ընթաց
քում: Հետևաբար՝ ապրանքանիշը կարևո
րող ուսանողները դեռևս կշարունակեն
նախապատվությունը տալ արտացանցա
յին կրթությանը, և այս առումով, COVID-19
համավարակը սոսկ ժամանակավոր խոչընդոտ է և ոչ թե բարձրագույն կրթության
կազմակերպման և կառավարման մեջ
հեղա
փոխական փոփոխությունների ազ
դակ և մեկնակետ:
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КОРОНАВИРУС КАК «ЛАКМУСОВЫЙ ТЕСТ» УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ РОЛИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Катастрофа под названием COVID-19 - это знаменитый «черный лебедь», описанный Нассимом
Николасом Талебом, который перевернул мир с ног на голову, загнав мировую экономику в
тупик. В этой статье мы попытаемся пересмотреть роль современных автономных университетов
и показать, что они по-прежнему актуальны в 21-ом веке. В частности, мы попытаемся доказать,
что онлайн образование и обучение в кампусе, являются совершенными комплементами, а не
совершенными субститутами.
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CORONAVIRUS AS A ''LITMUS PAPER' FOR THE UNIVERSITY EDUCATION: RECONSIDERING
THE ROLE OF THE CAMPUS EDUCATION
The disaster named COVID-19 was the famous ‘’black swan’’ described by Nassim Nicholas Taleb
that turned the world upside down bringing the global economy to a standstill. In this article, we will
try to reconsider the role of the modern offline universities and show that they are still relevant in 21th
century. In particular, we will try to substantiate that offline education and campus education are, using
the glossary of Economics, perfect complements rather perfect substitutes.
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COVID-19.
ՀԵՐԹԱԿԱՆ
ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵ՞Ր, ԹԵ՞
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
Հիմնաբառեր. թագավարակ, COVID-19,
		համավարակ, աշխարհաքաղա
		
քականություն, գլոբալացում, 		
		ճգնաժամ, քաղաքակրթություն

Հոդվածը նվիրված է COVID-19 համավարակի
աշխարհաքաղաքական, տնտեսական և սոցիալա
կան ազդեցության խնդիրների քննարկմանը: Ներ
կայացվում են մի շարք ռիսկեր, որոնք անհրաժեշտ է
հաշվի առնել համավարակի համաշխարհային տարածման համատեքստում: Հեղինակը անդրա
դարձ
է կատարում նաև մարդկային քաղաքակրթության
անվտանգ ապագայի ապահովման տեսակետից կեն-
սական նշանակություն ունեցող այլ հարցերի ևս:

Ներածություն

Աշխարհին պատուհասած թագավարակի ծագու
մը, տարածումն ու հետևանքները դեռևս երկար ժամա-
նակ կլինեն փորձագիտական հանրույթի քննար
կում
ների և ուսումնասիրությունների առանցքում: COVID-19-ի
մասին դիտարկումներ են անում բժիշկները, կենսաբանները, տնտեսագետները, քաղաքագետները, հոգեբան
ները և այլ ոլորտների ներկայացուցիչներ: Համավարակն
ամբողջ ծավալով ի ցույց դրեց մարդկա
յին քա
ղա
քակրթության խոցելիությունը և աշխարհում ձևա
վորված
տնտեսական, քաղաքական, առողջապահական ու ան-
վտանգության համակարգերի թերությունները՝ չխնայելով ո՛չ զարգացած, ո՛չ զարգացող երկրներին, ո՛չ հարուստներին, ո՛չ անապահովներին, ո՛չ ազատա
կաններին, ո՛չ
ազգայնականներին, ո՛չ շարքային քաղաքացիներին և ո՛չ
էլ վերնախավին: Ակնհայտ է, որ դեռևս վաղ է ամփոփել
համավարակի թողած ավերիչ հետևանք
նե
րի ամ
բողջ
ծավալն ու խորությունը, սակայն մեկ բան կարող ենք
հստակ արձանագրել՝ հետթագա
վա
րակյան աշխարհը

Վարդան
ԱԹՈՅԱՆ
Քաղաքական գիտությունների
դոկտոր, դոցենտ
2002 թ. ավարտել է ԵրՊՏԻ-ն
(այժմ՝ ՀՊՏՀ), 2010 թ.՝ ԵԽ քաղաքական դասընթացների երեվան
յան դպրոցը, 2015 թ.՝ ՀՀ
ԱԳՆ դիվանագիտական դպրո
ցը: 2004 թ.-ին ստացել է գիտությունների թեկնածուի, 2018 թ.՝
դոկտորի գիտական աստիճան:
2018 թ.-ից առ այսօր ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտ
րոնի տնօրենի տեղակալ-ավագ
փոր
ձագետ է: 2012 թ.-ից մինչ
օրս դասավանդում է ՀՊՏՀ իրա
վագիտության և քաղաքագիտության ամբիոնում: Ամերիկյան քաղաքական գիտության ասոցիա
ցիայի (ք. Վաշինգտոն) և Ռուսաս-
տանի քաղաքական գիտության
ասոցիացիայի (ք. Մոսկվա) անդամ է: Հեղինակ է 60-ից ավելի
գիտական հրապարակումն երի:
ORCID ID: https://orcid.
org/0000-0002-4974-0312
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նույնը չի լինելու:
Ներկա համավարակը լիովին կարելի է
դասել XXI դարում մարդկային քաղաքակրթությանը մինչ այս պահը նետված ամե-
նամեծ մարտահրավերների շարքին: Արդյո՞ք այս ամենը պատահականության արդյունք էր: Նման իրավիճակները միշտ պարարտ հող են ստեղծում դավադ
րու
թյան
տեսության հետևորդների համար: Վեր
ջիններս վարակի ծագումը դիտարկում են
որպես որևէ երկրի հատուկ ծառայությունների կամ գլոբալ խամաճիկավարների կողմից տարաբնույթ դավադիր նպատակնե
րով իրականացված գործողություն կամ
կենսաբանական դիվերսիա, որոշները՝
որպես կենդանուց մարդուն վարակի անց
ման հերթական նախադեպ, հասարակու
թյան մեկ այլ հատված՝ որպես բնության
նկատմամբ մարդու անխնա և գիշատչա
յին պահվածքին հասցեական պատաս
խան և այլն: Անշուշտ, հնչող կարծիքները
և դրանց ճշմարտացիության վերաբեր
յալ բերվող փաստարկներն ու հիմնավո
րումները կարող են տարբեր լինել, սակայն
մի բան ակնհայտ է՝ իր էությամբ թագավարակն ահազանգ է:
Վերլուծություն
COVID-19 մարդկության՝ համավարա
կի հետ բախման ամենևին առաջին նա
խադեպը չէ: Ավելին, պատմությունից հայտ
նի են առավել ավերիչ հետևանք
նե
րով
համավարակներ: XIV-XV դարերում միայն
Եվրոպայում, տարբեր գնահատական
նե
րով, «Սև մահ» անվանումը ստացած ժանտախտի զոհ է դարձել 15-34 միլիոն մարդ՝
այդ աշխարհամասի բնակչության մոտ
մեկ երրորդը: Ամբողջ աշխարհում «Սև
մահը» խլել է ավելի քան 60 միլիոն մարդու
կյանք: 1918 թ. Իսպանիայում բռնկ
ված,
այնուհետև կայծակնային արագու
թյամբ
ամբողջ աշխարհում տարածված վարակը
փոխանցվել էր շուրջ 500 միլիոն մարդու՝
այդ պահին աշխարհի բնակ
չու
թյան մեկ
չորրորդին: Որոշ գնահատականների հա
մաձայն՝ «Իսպանուհի» անվանակոչված
գրիպը մոտ մեկ ու կես տարում խլել է մին
չև 50 միլիոն մարդու կյանք: Վերոնշյալնե
րը միայն օրի
նակ
ներ են՝ մարդկությանը
տարբեր ժամանակաշրջաններում պա
տու
հասած տիֆի, մալա
րիայի, ՁԻԱՀ-ի

և բազմաթիվ այլ՝ միլիո
նավոր կյանքեր
խլած վարակների շարքում:
Թագավարակն իր հետևից թողնում է
տասնյակ հազարավոր զոհեր, խեղված
ճակատագրեր, համաշխարհային տնտե
սությանը հասցված աղետալի վնասներ
և դեռևս իմաստավորման ենթակա աշ
խարհաքաղաքական հետևանքներ: Լրա
ցուցիչ մտահոգություն է փոխանցում այն,
որ համավարակը մուտք է գործում այնպիսի տարածաշրջաններ և երկրներ, որոնց
առողջապահական համակարգը բավական թույլ է զարգացած, ինչը կարող է շեշ
տակիորեն մեծացնել վարակակիրների
թիվը: Բացի այդ, համավարակից պաշտ
պանվելու համար մարդկանց մեկուսա
ցումն ու ինքնամեկուսացումը մեծապես
խթանում են՝ առանց այդ էլ թվային դա
րաշրջանին բնորոշ կախվածությունը կի
բեռ
տիրույթից: Հատկապես այս ընթացքում մարդիկ ժամանակի մեծ մասն անց
են կացնում համացանցում՝ աշխատան
քի, ուսումնառության, տեղեկատվության
ստացման կամ փոխանակման, տարա
բնույթ ծառայություններից օգտվելու կամ,
պարզապես, ժամանցի նպատակով: Նման
իրավիճակում էլ ավելի կենսա
կան նշա-
նակություն է ստանում կրիտիկական են
թա
կառուցվածների անխափան գործառ
նության, այդ թվում՝ կիբեռանվտանգության ապահովումը, քանի որ որևիցե պատճառով համացանցի երկարաժամկետ խա
փանումը կարող է ունենալ տնտեսական,
սոցիալական և քաղաքական անկանխա
տեսելի հետևանքներ:
Գլոբալացվող աշխարհում COVID-19 հա-
մավարակն ազդարարեց աշխարհաքաղա
քական տեկտոնական տեղաշարժերի հերթական փուլի սկիզբը, որի հե
տևանք
նե
րը տեսանելի ապագայում առա
վել ակն
հայտորեն կդրսևորվեն: Կարելի է ենթադրել, որ գլոբալացված և տնտեսապես չափազանց փոխկապակցված աշխարհն
արագորեն մտնում է փոխա
կերպման
փուլ: 2014 թվականին ԱՄԷ-ում կայացած
միջազգային գիտաժողովում՝ «Գլոբալա
ցումը և ազգային պետության կերպափոխումը» զեկույցում կարծիք էինք հայտ
նել, որ վերջին տասնամյակների միտում
ները ցույց են տալիս, որ ավանդական
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են հրահրում նույնիսկ ռազմավարական
դաշնակիցների միջև:
Հատկանշական է, որ վերոնշյալ միտումները նկատելի էին նույնիսկ մինչև հա
մավարակի բռնկումը, և այս համատեքս
տում պատահական չեն փորձագիտական
շրջանակներում արտահայտվող այն տե-
սակետները, որ համավարակը կանխեց
հասունացող մեծ պատերազմը: Միաժա
մանակ, այս գործընթացները հիմք են տալիս ենթադրելու, որ ակադեմիական շրջա
նակներում «պետության վախճանի» վե
րաբերյալ ժամանակին ակտիվորեն շրջա-
նառվող դատողությունները գոնե այս պա-
հին ձևավորվող իրավիճակին այդքան էլ
համարժեք չեն, և տեղին է վերահաստա
տել տարիներ առաջ մեր մեկ այլ հրապա
րակման մեջ արտահայտած կարծիքն այն
մասին, որ XXI դարը հակոտնյա արժեք
ների, աշխարհընկալումների և քաղաքակրթու
թյունների դիմակայության ակտի
վացման ժամանակաշրջան է2:
COVID-19 ծանրագույն հարված հասցրեց նաև համաշխարհային տնտեսությա-
նը, որի ռեցեսիան նույ
նիսկ լա
վատես
ների մոտ այլևս կասկած չի հա
րուցում:
Տնտեսագիտական շրջանակնե
րի գնահատմամբ՝ համավարակի հետևանքները
շատ ավելի ազդեցիկ են լինելու, քան
նույ
նիսկ 2008-2009 թթ. տնտեսա
կան
ճգնաժամի պարագայում էր: Արդյունաբե
րության, առևտրի, զբոսաշրջության, ծառայությունների և այլ ոլորտներին ու ճյու
ղերին հասցված տնտեսական վնասը հաշ
վարկ
վում է միլիարդավոր դոլարներով:
Աշխարհին սպառնում է սոցիալական լար-
վածության անկառավարելի աճ, որը, իր
հերթին, հղի է քաղաքական անկայունու
թյուններ հրահրելու լրջագույն ռիսկերով:
Առկա են փորձագիտական գնահա
տա-
կաններ, որ մինչև առաջիկա ամառ միայն
ԱՄՆ-ում շուրջ 3 միլիոն մարդ կկորց
նի
աշխատանքը3: Հեղինակավոր Foreign
Policy ամսագրի հոդվածագրի պատկերա

1.

2020/

քաղաքական տարածության կործանման
պայ
մաններում իրական իշխանությունն
աստիճանաբար փոխանցվում է նոր դերա
կատարների, ինչպիսիք են վերազգա
յին
կորպորացիաները, միջազգային և ոչ կա
ռավարական
կազմակերպությունները,
որոնց գործողություններն ու շահերը շատ
հաճախ ընդհանուր հսկողությունից դուրս
են: Նույն զեկույցում նշել էինք, որ գլոբա
լացման գործընթացները կերպափո
խում
են պետության ավանդական ինստիտուտը,
որը շեշտակիորեն կորցնում է իր «կշիռը»1:
Սակայն, COVID-19-ի գլոբալ հետևանքները արագորեն փոփոխում են վերջին տաս
նամյակների հիմնական միտումները, և
առավել նկատելի են դառնում այլ գործըն
թացներ, որոնք առավելապես հիշեց
նում
են հատվածավորվող, մասնատվող, այլ
ոչ թե համահարթեցվող աշխարհ: Արդյո՞ք
առաջիկայում կպահպանվեն այդ միտումները, թե՞ ի հայտ կգան նորերը, կամ, մի
գուցե, ամեն ինչ կվերադառնա ի շրջանս
յուր, ցույց կտա ժամանակը: Այնուամենայ
նիվ, ներկա պահին կարող ենք անել երկու
դիտարկում.
1. «Շախմատային մեծ տախտակի»
աշխարհաքաղաքական վերափոխումնե
րը և ուժային կենտրոնների աշխարհա
ռազմավարական վերադասավորումները
մշտապես ուղեկցվել են տնտեսական և
քաղաքական մեծ ցնցումներով, որոնք, սովորաբար, արտահայտվում են տարա

բնույթ ճգնաժամերով, հիբրի
դային, միջ-
նորդավորված (proxy) հակամարտություններով, իսկ վատագույն դեպքում՝ համաշ
խարհային պատերազմով:
2. Ազգային պետությունները դեռևս
պահպանում են իրենց կենսունակությունը:
Ավելին, արտաքին անհամաչափ սպառ
նալիքով պայմանավորված, բազմաթիվ
երկրներում նկատելի են դառնում ինքնիշ
խանական եսակենտրոնության աճի մի
տումներ, որոնք տարբեր տարածաշրջան
ներում հակասություններ և ճգնաժամեր

1 Vardan Atoyan, “Globalization and Transformation of the Nation State,” International Conference on Arts, Economics and Management (ICAEM'14), March 22-23, 2014, Dubai (UAE): 83.
2 Josh Bivens, “Coronavirus shock will likely claim 3 million jobs by summer,” Economic Policy Institute, accessed
March 26, 2020, https://www.epi.org/blog/coronavirus-shock-will-likely-claim-3-million-jobs-by-summer/
3 Josh Bivens, “Coronavirus shock will likely claim 3 million jobs by summer,” Economic Policy Institute, accessed
March 26, 2020, https://www.epi.org/blog/coronavirus-shock-will-likely-claim-3-million-jobs-by-summer/

97

1
2020/
ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԸ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԸ . КОРОНАВИРУС И МИР . CORONAVIRUS AND THE WORLD .

վոր ձևակերպմամբ՝ եթե նախորդ համաշ
խար
հային տնտեսական ճգնաժամը ֆի-
նանսական սրտի կաթված էր, ապա այս
մեկը կարող է կաթվածահար անել ամբողջ
մարմինը4:
Քննարկվող թեմայի համատեքստում
հատուկ անդրադարձի է արժանի մեկ այլ
կարևոր հարց, որի առավել համակողմա-
նի ուսումնասիրությունը, թերևս, համապատասխան ոլորտի փորձագիտական շրջա-
նակների խնդիրն է: Այսպես՝ համաշխար
հային ֆիլմարտադրության մեջ հատկա
պես վերջին մի քանի տասնամյակներում
կտրուկ մեծանում է վախճանաբանական
(apocalyptic) և հետվախճանաբանական
(post-apocalyptic) սյուժեով կինոնկարների
և հեռուստասերիալների քանակը: Դրանցում ներկայացվում են աղետների ժամա-
նակ գոյության համար պայքար մղող
մարդկանց ճակատագրեր, աշխարհի կործանման կամ քաղաքակրթության կործա-
նումից հետո վերապրածների կյանքի

պատումներ: Հանրահայտ IMDb ֆիլմերի
տվյալների համացանցային շտեմարանի
որոնողական համա
կարգում Post-Apocalypse բանալի բառով որոնման արդյուն
քում մենք նույնա
կա
նացրել ենք համան
ման բովանդակությամբ 1242 ֆիլմ5: Կարող
ենք ասել, որ ներկայում այդ սյուժեն հա
մարվում է ժա
մանակակից ֆիլմար
տադ
րության, այս
պես ասած, մեյնսթրի
մային ուղղություններից մեկը, որը հատկա
պես արևմտյան հասարակության շրջա
նում բավական մեծ պա
հանջարկ է վա
յելում:
Հատկանշական է, որ վերոնշյալը վերա-
բերում է ոչ միայն հոլիվուդյան ֆիլմերին:
Վերջին քառորդ դարում այս սյուժեով ֆիլ
մեր են նկարահանվում Ճապոնիա
յում,
Հարավային Կորեայում, Իսպանիայում,
Ավստրալիայում, Մեծ Բրիտանիա
յում,
Չեխիայում և բազմաթիվ այլ երկրներում:
Հետաքրքրական է, որ այս միտումը կա
րելի է նկատել նաև գրա
կանության և

տեսախաղերի արտադրության ոլորտնե
րում: Ի՞նչ է սա նշանակում: Արդյո՞ք մարդ
կությունը ենթագիտակցորեն նախապատ
րաստվում է նման սցենարների:
Ինչպես նշում է հետազոտող, մշակու
թաբան Այուր Սանդանովը, տվյալ սյուժեի
արդիականության էական գործոններից
է այն, որ մշակույթում առաջին պլան է
դուրս եկել մարդկային տեսակի գոյության
պատմական նշանակության խնդիրը: Տիեզերքի ծավալների անիմանալիությունը,
մարդկային քաղաքակրթության հարաբե
րականորեն կարճ պատմությունը, և կա
րևորը՝ դրա փխրունությունը, խոցելիու
թյունը բնական աղետների և տեխնածին
վտանգների նկատմամբ ու, վերջապես,
յուրաքանչյուր անձի հակվածությունը քա
րոզչության ու մոլորության, ինչը հանգեցնում է արյունալի պատերազմների, բոլոր
այս գաղափարներն այսօր դարձել են տա
րածված, կենցաղային գիտակցության մաս:
Դա նշանակում է, որ գեղարվեստա
կան
ստեղծագոր
ծությունները, որտեղ տեղի է
ունենում ընդհանրապես մարդկության
ճակատագրի և կյանքի վերաիմաստավորում, որտեղ արծարծվում են մարդու գոյատևման և իր տան՝ Երկիր մոլորակի

պահ
պան
ման վերաբերյալ հարցեր, անուղ

ղակիորեն դուրս են գալիս պարապ
երևա
կայության կամ, այսպես կոչված,
հատվածային զվարճանքների սահման
ներից՝ ձեռք բերելով կենսական հրատա
պություն6:
Եզրակացություն
Ամփոփելով նշենք, որ եթե այսօր հա
մավարակի տարածման դեմ պայքարի ա-
ռաջնագծում առողջապահության ոլորտի
ներկայացուցիչներն են, ապա դրա հե
տևանքների վերլուծության, վերացման և
հետթագավարակյան
աշխարհակարգի
կառուցման գործում առաջնորդությունը
փոխանցվելու է տնտեսագետներին, քա-
ղաքագետներին, հոգեբաններին, մշակութա
բաններին և այլ ոլորտների մաս
նա

4 Adam Tooze, “Is the Coronavirus Crash Worse Than the 2008 Financial Crisis?,” Foreign Policy, accessed March
18, 2020, https://foreignpolicy.com/2020/03/18/coronavirus-economic-crash-2008-financial-crisis-worse/
5 IMDb, accessed March 25, 2020, https://imdb.to/39m7s02
6 Санданов А. Б., Постапокалиптический сюжет в американском кино: история развития и место в
современном кинематографе // Афтореф. дисс. на соис. уч. ст. кандидата искусствоведения по спец.
17.00.03 - «Кино-, теле-, и другие экранные искусства», М., 2013, с. 4
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կան՝ տնտեսական, քաղաքա
կան, վար-
քաբանական մոդելներ, կշարունակի ցուցաբերել անխնա վերաբերմունք արարչա
գործությամբ ստեղծված բնության նկատ-
մամբ, հրահրել եսակենտրոն սպառ
ման
ու սպառազինությունների մրցավազք, թե՞
իր ստեղծագործական միտքը կուղղի ներ-
դաշնակությանը, համերաշխու
թյանը և
բնականոն զարգացմանը միտված մոդել
ների ստեղծմանը: Ի՞նչ դասեր կքաղեն և
ինչպե՞ս կարձագանքեն այս նախազ
գու
շացմանը պետությունների վերնախավերն
ու որոշում կայացնողները և, ի վերջո, ի՞նչ
բարոյական արժեհամակարգի և նորմերի
վրա կհենվի հետթագավարակյան աշ
խար
հը: Սրանք են այն հարցերը, որոնց
պատասխաններից է նաև կախված Եր
կիր մոլորակի և մարդկային քաղաքա
կրթության ապագան:

1.

2020/

գետներին: Այս ճգնաժամը պետություննե
րի ու հասարակու
թյունների համար կառավարման արդյունավետության, բարո
յական արժեհամակարգի, հոգեբանական
պատրաստվածության և կազմակերպվածության մակարդակի յուրատեսակ ստու
գատես է: Հայտնի է, որ ամեն մի ճգնա
ժամ, իր ողբերգականությամբ և պատ
ճա
ռած վնասներով հանդերձ, նաև նոր
հնարավորություն է: Ինչպես բնության մեջ,
այնպես էլ այլ հարթություններում և չա
փումներում խավարին մշտապես հաջոր
դում է լուսաբացը, քաոսին՝ կանո
նա
վա
րությունը, փոթորկին՝ անդորրը: Ինչպե՞ս
կօգտագործի մարդկու
թյունը հերթական
անգամ իրեն տրվող հնա
րավորությունը:
Կշարունակի՞, արդյոք, կիրառել արդեն իսկ
իրենց կենսու
նակությունն ու արդյու
նա
վետությունը կորցրած և ապակառուցողա
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ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԽՈՇՈՐ
ՀԱՄԱՃԱՐԱԿՆԵՐԻ 100-ԱՄՅԱ
ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ԱՌԱՍՊԵ՞Լ, ԹԵ՞
ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
համավարակ, համաճարակ,
թագավարակ, 100-ամյա
		պարբերականություն, ԱՀԿ,
		«Սև կարապ»
Հիմնաբառեր.

COVID-19 (թագավարակ) պայմանական անվա
նումը ստացած վարակի թեման այս պահին տար
բեր ուժգնությամբ, հանրության հոգեվիճակի տարբեր դրսևորումներով և դրանցից բխող տարբեր
ընկալումներով զբաղեցրել է մարդկանց մտքերը։ Հա-
մավարակի այսպիսի զանգվածային ընդգրկման պարագայում մարդկային միտքը, որպես կանոն, փորձում է փնտրել և գտնել որոշակի տրամաբանական
կապ երկրագնդի վրա տարբեր ժամանա
կահատ
վածներում տեղի ունեցած նմանատիպ իրողություն-
ների առաջացման դրդապատճառների միջև՝ տեսնե
լով կամ ստեղծելով ինչ-որ գերբնական առնչություն
ներ: Այդ համատեքստում, COVID-19, իր գերարդիականությամբ, չէր կարող շրջանցել թվային ու եզրաբանական մանիպուլյացիաների (ձեռնածությունների) և դավադրության տեսության «սիրահարներին»։
Եվ ահա՛ գույների և պատկերների խտացման այդ
մանիպուլացնող տիրույթում երևան է եկել համաճարակների առաջացման 100-ամյա պարբերականության (1720 թ., 1820 թ., 1920 թ., 2020 թ.) վերաբերյալ թեզը։ Հոդվածում համաճարակների՝ վերջին
400 տարվա պատմության վերլուծությամբ փորձ է
արվել փաստացի տեղեկատվությունը համադրելու
նշյալ թեզին՝ հասկանալու համար, թե որքանով
է այն հիմնավոր։ Ի վերջո, արձանագրվել է, որ
միայն վերջին 170 տարվա ընթացքում խոլերայի
և գրիպի առնվազն 4 խոշոր բռնկումներ են տեղի
ունեցել։ Ասել է թե՝ գոնե մեր ժամանակներին նախորդող 400 տարիներին համաճարակների տեսքով
մեզ այցելող «Սև կարապները» չունեն 100-ամյա
պարբերականություն, ուստի նմանատիպ պնդումներն անհիմն են:

Համազասպ
ԳԱԼՍՏՅԱՆ
Տնտեսագիտության
թեկնածու
1989 թ. ավարտել է ԵրԺՏԻ
Պլանատնտեսագիտական ֆա-
կուլտետը՝ տնտեսագետ մասնա
գիտությամբ։ 1980-1982 թթ. ծառայել է Խորհրդային զինված

ուժերում։ 2004 թ. ստացել է տըն
տեսագիտության թեկնածուի գի
տական աստիճան։ 2004-2019
թթ. դասախոսել է՝ ՀՀ Կառավարման Ակադեմիայում, Եվրոպա
կան կրթական տարածա
շրջա
նային ակադեմիայում և Տուրիզ
մի Հայկական Ինստիտուտում։
2019 թվականից ՀՊՏՀ «Ամ
բերդ» հետազոտական կենտրո
նի հետազոտող է։
Շուրջ մեկ տասնյակ գիտական
հոդվածների և մենագրության
հեղինակ է։
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ագավարակին, դրա հետևանքների հաղթահար
մա
նը, ինչպես նաև հաջորդող իրադար
ձություններին առնչվող դեռևս ոչ այնքան
խորքային վերլուծություններն ու կանխա
տեսումներն այսօր ընդգծված թեմատիկ
ուղղություններ են, որոնց համատեքստում
ակտիվանում են նաև համաճարակներին
վերաբերող «հանրամատչելի» մեկնություններն ու մտավարժանքները։
COVID-19 (թագավարակ) պայմանա
կան անվանումը ստացած վարակի թեման
այս պահին տարբեր ուժգնությամբ, հան-
րության հոգեվիճակի տարբեր դսևորում
ներով և դրանից բխող տարբեր ընկա
լումներով զբաղեցրել է մարդկանց մտքերը։ Այս ամենն անմիջականորեն փոխկա
պակցված է տվյալ վարակի ազդեցության
տակ գտնվող երկրի և դրանում տիրող
իրավիճակի հետ, ինչն էլ, իր հերթին, հեն
վում է պետության կարգավորիչ դերի,
մասնակցության աստիճանի, կառավա
րության ու առողջապահության ոլորտի
պատրաստվածության, ֆինանսական հա
մակարգի ու սպասարկման օբյեկտների
դիրքավորման և մարդկանց վարքագծի
վրա։
Ինքնին հասկանալի է, որ գոնե այս
պահին ոչ միայն Հայաստանում, այլև Չի-
նաստանում, Իտալիայում, ԱՄՆ-ում մարդկային որակների դրսևորման, վարքագծի
ու պետության կողմից իրականացվող մի
ջոցառումների նկատմամբ արձագանքի
տարբեր պատկերներ են, և դա ունի իր
օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառները։
Սակայն, պարզ է նաև, որ «Սև կարա
պի»՝1 նման զանգվածային այցելության
պարագայում մարդկային միտքը, որպես
կանոն, ցանկանում է փնտրել և գտնել որո
շակի տրամաբանական կապ երկրագնդի
վրա տարբեր ժամանակահատվածներում
նմանատիպ համավարակների ի հայտ գալու դրդապատճառների միջև՝ տեսնե

լով
կամ ստեղծելով ինչ-որ գերբնական առնը-

չություններ: Այս դիտանկյունից, թերևս,
ամենատարածվածը թվերի կամ կրկնվող
թվերի պարբերականության սկզբունքով՝
ըստ ինչ-որ ընդհանրությունների կառուց
ված «տեսություններն» են, որոնք, առաջին
հայացքից, կարող են մեծ տպավորություն
գործել նմանօրինակ դեպքերի ժամանա
կագրությանը ոչ այնքան ծանոթ ու ոչ այն
քան գիտակ մարդկանց վրա։ Այդ առու
մով, թագավարակն իր գերարդիականու
թյամբ չէր կարող շրջանցել թվային ու
եզ
րաբանական մանիպուլյացիաների և
դավադրության տեսության «սիրահարնե
րին»։
Եվ ահա՛ գույների ու պատկերների
խտացման այս ոչ այնքան անսպասելի
տիրույթում հայտնվում է համաճարակնե
րի առաջացման 100-ամյա պարբերակա
նության (1720 թ., 1820 թ., 1920 թ., 2020 թ.)
թեզը։ Որքանո՞վ է վերջինս տրամաբանա-
կան։ Ի՞նչ են ակնարկում դրա «կողմնա
կիցները»՝ մեջբերելով մեկդարյա պարբե
րականության գաղափարը։ Ընդգծված ժա-
մանակահատվածով պարբերականությունն
ասես թե վերջին չորս դարերի ընթացքում
տեղի ունեցած նմանատիպ դեպքերի՝
թվա
յին տեսքով դասակարգման փորձ
է՝ դա դարձնելով մարդկությանը հղված
յուրօրինակ «զգուշացում-հաղորդագրու
թյուն»։
Նախ՝ եզրաբանության, հետո՝ թվերի
մասին։
Համավարակը (պանդեմիա), ըստ էու-
թյան, համաճարակի զարգացման բարձ
րա
գույն փուլն է2, միաժամանակ, Առող
ջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը (ԱՀԿ) համավարակը մեկնա
բանում է որպես համաշխարհային
մաս
շտաբով տարածված նոր հիվանդու
թյուն3, հետևապես՝ այն ի սկզբանե չի
կարող ունենալ համեմատման հստակ
հիմք: Տեղեկատվական դաշտում հա
մա
ճարակները հաճախ ներկայացվում են
իբրև համավարակներ, համավարակները՝

1 «Սև կարապի» տեսությունը շրջանառության մեջ է դրել լիբանանյան ծագում ունեցող ամերիկացի
տնտեսագետ Նասիմ Նիկոլաս Թալեբը։ Տեսությունը վերաբերում է անկանխատեսելի
իրադարձություններին, որոնք ի զորու են էական ազդեցություն ունենալ։ Талеб. Нассим Николя. «Черный
лебедь. Под знаком непредсказуемости». КоЛибри. 2015, стр. 27.
2 ВОЗ. Что такое пандемия?։ https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/ru/
3 Նույն տեղում։
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Համաճարակների 100-ամյա պարբերականության ցուցանիշները4
Հիվանդության
անվանումը
Բուբոնիկ (Մարսելի)
ժանտախտ
Խոլերայի 1-ին
համաճարակ
Իսպանական գրիպ
H1N1
Թագավարակ
COVID-19

Տարածման վայրը

Տարեթիվը

Ֆրանսիա

1720 թ.

Մահվան դեպքերի
քանակը
100 հազ.

Ասիա

1820 թ.

100 հազ.

Ամբողջ աշխարհում

1920 թ.

100 մլն

Ամբողջ աշխարհում

2020 թ.

34 հազ.5

համաճարակներ, սակայն եթե ընդունենք
ԱՀԿ պարզաբանումը, ապա համավարա
կի հիմնական տարբերությունը համա
ճարակից, դրա նոր լինելն է։ Սա այն վա
րակն է, որի նկատմամբ մարդը դեռևս
ձեռք չի բերել իմունիտետ։
Մարդկության պատմության ընթացքում
Երկիր մոլորակին պատուհասած վարակներն ու մահացու հիվանդություններն6 ի-
րենց ներազդեցության չափաբաժինն ավելացրել են մարդու տեղաշարժ
ման, հա
ղոր
դակցման, արդյունաբերության զար
գացման ու ապրանքաշրջանառության ծավալների մեծացմանը զուգահեռ, և հաս
կանալի է, որ այդ ամենի արդյունքում նոր
վարակների կամ հիվանդություն
ների ի
հայտ գալը և ապա համավարակի վե
րածվելը կարող են դառնալ մարդկության
կյանքի անբաժանելի մասնիկը։ Այդ առու
մով, մարդու միտքն արդեն իսկ մշակել և
մշակում է նմանատիպ իրավիճակների
առաջացման, ապա դրանց հանգուցալուծման սցենարներ և, որպես կանոն, դրանք
առավել հանրամատչելի ձևով ներկայաց
նում գեղարվեստական ստեղծագործություններում, հատկապես՝ կինոնկարնե

րում։ Օրինակ՝ հենց այս օրերին չափա
զանց արդիական է ամերիկյան «Վարա-
կում» ֆիլմը, որը ստեղծվել է 2011 թվակա
նին7, որտեղ, ի դեպ, վարակի սկզբնաղ
բյուրն այսօրվա COVID-19-ի նույն «հերոսն»

է՝ չղջիկը, իսկ հիմնական վտանգը՝ այդ
իրավիճակում հայտնված մարդու վար
քագիծը (վախ, մոլեգնություն, իրականու
թյան ոչ համարժեք ընկալում և այլն)։
Այդ առումով, ֆիլմը «մարգարեական է»,
քանի որ դրա ստեղծումից մոտ 10 տարի
անց մենք արդեն իրական կյանքում ակա
նատես ենք լինում մարդու սպառողական
վարքագծի նմանատիպ անբա
ցատրելի
դրսևորումների այնպիսի զարգացած երկըրներում, ինչպիսիք են ԱՄՆ-ը, Կանա
դան, Ֆրանսիան, և այս ամենը խորհելու
ու հետևություններ անելու տեղիք է տալիս:
Այժմ՝ պարբերականության և թվերի մա
սին։
Ներկայում, մասնավորապես՝ տեղական և ռուսական կայքերում, հաճախ է
հանդիպում համաճարակների կրկնման
հարյուրամյա պարբերականության մասին
թեզը, ընդ որում՝ նշելով որոշակի տարե
թիվ և վարակի կամ հիվանդության անվա
նում։ Այսպիսով՝ մեզ համոզում են, որ վեր
ջին 400 տարվա ընթացքում, 100-ամյա
պարբերականությամբ, մարդկությանն «այցելում են» համաճարակներ՝ խլելով միլիո
նավոր կյանքեր։ Օրինակ՝ այդ պարբերա
կանության գոյությունը շեշտող հայկական
կայքերից մեկը նշում է8, որ 1720 թվակա
նին Բուբոնիկ (Մարսելի) ժանտախտը խլել
է 100 հազար մարդու կյանք: Նույնկերպ,
1820 թվականին տեղի ունեցած խոլերայի

ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

4 Эпидемия каждые 100 лет։ https://medjouel.com/ru/une-epidemie-tous-les-100-ans-peste-de-1720-cholerade-1820-grippe-espagnole-de-1920-coronavirus-de-2020/
5 COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC. 30.03.2020. https://www.worldometers.info/coronavirus/
6 История мировых эпидемий։ https://pikabu.ru/story/istoriya_mirovyikh_yepidemiy_chast_1_4686323
7 Заражение. 2011 г., ОАЭ. США. https://www.kinopoisk.ru/film/501821/
8 Էպիդեմիա՝ 100 տարին մեկ. https://gpnews.am/epidemia-batsahaytum/
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2

1852-1969 թթ. ընթացքում տեղի ունեցած խոշոր համաճարակները9
Հիվանդության
անվանումը
Խոլերայի 3-րդ
համաճարակ
Խոլերայի 6-րդ
համաճարակ
Ասիական գրիպ
H2N2
Հոնկոնգյան գրիպ
H3N2

Տարածման վայրը

Տարեթիվը

Ռուսաստան

1852-1860 թթ.

Մահվան դեպքերի
քանակը
1 մլն

Եվրոպա, Ասիա,
Աֆրիկա
Աբողջ աշխարհում

1893-1923 թթ.

800 հազ.

1957-1958 թթ.

2 մլն

Ամբողջ աշխարհում

1968-1969 թթ.

1 մլն

1-ին համաճարակի հետևանքով ասիական
երկրներում (Ֆիլիպիններ, Ինդոնեզիա,
Թաիլանդ) մահացել է շուրջ 100 հազար
մարդ։ 1920 թվականին իսպանական գրի
պով վարակվել է մոտ 500 միլիոն մարդ,
իսկ մահացածների թիվը մոտեցել է 100
միլիոնի սահմանագծին (աղյուսակ 1)։
Ներկայացված աղյուսակում առկա է
տեղեկություն խոլերայի առաջին համա
ճա
րակի մասին: Համաշխարհային վարակների բավական ընդգրկուն պատմու
թյունն ուսումնասիրելիս10 պարզ է դառ
նում, որ, ընդհանուր առմամբ, բռնկվել է
խոլերայի 7 համաճարակ։
Հետևաբար՝ 1820 թվականից հետո, ժա-
մանակագրական առումով, տեղի են ունե
ցել խոլերայի ևս 6 խոշոր համաճարակ
ներ։ Մասնավորապես՝ 1852-1860 թթ. խոլերայի՝ թվով 3-րդ համաճարակը (Ռու

սաս
տան) խլել է տասն անգամ ավելի
շատ՝ շուրջ 1 մլն մարդու կյանք, քան 1820
թվականի առաջին համաճարակը։ Մոտ
800 հազ. մարդու կյանք է խլել 1893-1923
թթ. խոլերայի՝ թվով 6-րդ համաճարակը
(Եվրոպա, Ասիա, Աֆրիկա)։ Այս պատկերը
վերաբերում է միայն խոլերայի համաճա
րակին, որի դեպքում արդեն իսկ կտրվում
է մարդկությանն «այցելող» վարակների ու
հիվանդությունների 100-ամյա պարբերա
կանության առասպելական շղթան։ Այժմ

անդրադառնանք գրիպի համաճարակնե
րին. այսպես՝ 1957–1958 թթ. Ասիական և
1968-1969 թթ. Հոնկոնգյան համաճարակ
ները աշխարհում խլեցին համապատաս
խանաբար՝ 2 մլն և 1 մլն մարդու կյանք։
Այսինքն՝ վերջին 170 տարվա ընթաց
քում խոլերայի և գրիպի առնվազն 4 խո
շոր համաճարակներ են եղել։ Ասել է թե՝
գոնե մեր ժամանակներին նախորդող 400
տարում համաճարակների տեսքով մեզ
այցելող «Սև կարապները» չունեն 100-ամ-
յա թվային պարբերականության տրամա
բանություն, և հետևապես՝ կարող ենք հաստատապես արձանագրել, որ մարդկու

թյան պատմության այդ «դժնդակ» էջերի
վերաբերյալ նմանատիպ պնդումներն անհիմն են: Ըստ էության, համաճա

րակ
ների պատմության առաջարկված ժամա
նակահատվածի պարզ վերլուծությունը
հիմնովին խառնում է «չարագործ ուժերի»
կամ «գաղտնի կազմակերպությունների»
կողմից 100-ամյա պարբերականությամբ
արհեստականորեն համաճարակներ կազ-
մակերպելու թեզի և, հետևաբար, նման
իրավիճակներում դավադրության տեսու
թյուններ «մոգոնողների» խաղաքարտերը։
Ինչևէ, ներկա դրությամբ աշխարհը,
ըստ ԱՀԿ մեկնաբանման, COVID-19-ի
համավարակի փուլում է11։ Այս վարակն
ունի իր յուրահատկությունները և արդեն

9 Пандемия։ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
10 Համաճարակների ցանկ՝ https://hy.wikipedia.org/wiki/ %D5%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B3%D5%A1%
D6%80%D5%A1%D5%AF% D5%B6%D5 %A5%D6%80%D5%AB_%D6%81%D5%A1%D5%B6%D5%AF'
11 ԱՀԿ–ն կորոնավիրուսը համավարակ` պանդեմիա է հայտարարել. https://newsarmenia.am/am/news/
in_the_world/AHK-n-coronavirusi-hamavarak-pandemia-e-haytararel-/
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լրացնող կանխարգելիչ միջոցառումների
և օպերատիվ որոշումների արդյունավետ
իրականացումն է13, որը նաև պետք է
ուղղված լինի հաճախ մարդկային բանականությունից հեռու, սակայն նման իրավիճակներում հաճախ հանդիպող քայլերի
կանխարգելմանն ու չեզոքացմանը։
Միաժամանակ, մարդկության պատմությունը ցույց է տալիս, որ նման դեպքերում առողջ տրամաբանությամբ օժտված
մարդկային միտքը գործում է առավել ար
դյունավետ և հետևապես՝ ունակ է հաղ-
թահարելու անգամ ֆորսմաժորային մար
տահրավերը և ապա արձանագրվող նոր
իրողությունում կենսագործելի դարձնելու
նոր մշակված բազում ծրագրեր, զարգաց
ման նոր սցենարներ՝ մարդու ապահով ու
որակյալ կյանքի և նրա կողմից կառավար
վող տնտեսության յուրաքանչյուր ոլորտի
համար։
Առայժմ թագավարակը, համաձայն տե-
ղեկությունների, նահանջել է միայն Չինաստանում և Հարավային Կորեայում, իսկ
մնացած երկրներում դեռևս իր «խրախ
ճանքի» փուլում է, որի չեզոքացման հիմ
նական բեռն իրենց վրա են վերցրել այս
«պատե
րազմի» առաջնագծում կանգնած
«անխոնջ զինվորները»՝ բժիշկները։ Եվ դա
տրամաբանական է ու բնական, քանի որ
հենց բժիշկներին է վերապահվել ապրել
Հիպոկրատի երդմամբ, որում առկա են
հետևյալ տողերը.
«…Երդվում եմ օգնել հիվանդներին՝
խղճիս համաձայն, որքան ներեն ուժերս՝
խուսափելով նրանց որևէ վնաս կամ չա
րիք պատճառելուց…»։
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իսկ տարածվել է բոլոր մայրցամաքներում,
սակայն, միաժամանակ, այն ունի նաև
կոնկրետ թիրախային տարիքային խումբ,
որն ինչ-որ տեղ հեշտացնում է դրա դեմ
պայքարելու արդյունավետ գործիքների
կիրառման հնարավորությունը։ Այդուհան
դերձ, նման դեպքերում մշտապես առկա
է նաև մեկ այլ՝ անտեսանելի թիրախային
խումբ։ Դա հասարակության այն հատ
վածն է, որն իրավիճակը ոչ համարժեք է
ընկալում, վախեցած է և, ըստ այդմ, խու
ճապ է սերմանում, անմիտ ու անտարբեր
ձևանում՝ իր վաքագծի «շնորհիվ» դառ
նալով վարակի «երդվյալ պահապան» ու
տարածմանը նպաստող։
Որպես ճգնաժամային կառավարման
ոչ այնքան ցանկալի, սակայն կարևոր և
անհրաժեշտ միջոց՝ Հայաստանում 2020
թվականի մարտի 16-ին հայտարարվել է
արտակարգ դրություն12, և այս իրավիճա-
կում, բազում հրատապ և «ֆորսմաժորային» խնդիրների լուծման ուղղությամբ ամենօրյա աշխատանքներին զուգընթաց,
չպետք է թերագնահատել նաև այդ անտեսանելի խմբի գոյության փաստը, քանի որ
արդեն իսկ ունենք թագավարակի «ճիրան
ներում» հայտնված զարգացած երկրների
դառը փորձը, որտեղ խուճապի ու անտարբերության միակցված գործոնն աղետալի հետևանքների է հանգեցրել ինչ-
պես վարակի տարածման, այնպես էլ հա
սարակական կյանքի ձևախեղումների առումով։
Հաջողված ճգնաժամային կառավարումը համակարգված, մեկ միասնական փաթեթով իրար փոխշաղկապված և փոխ-

12 «Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին» ՀՀ կառավարության
2020 թվականի մարտի 16-ի 298 – Ն որոշում։
13 Зуб А.Т., Антикризисное управление, изд. АСПЕКТ ПРЕСС, М., 2005, стр. 12.
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Тема заражения COVID-19 (коронавирус) в настоящее время с различной интенсивно¬стью,
с различными проявлениями психического состояния населения и вытекающими из него с
различными восприятиями захватывает умы людей. В таких случаях, человеческий разум, как
правило, стремится находить некоторую логику между мотивами таких реальностей, возникающих
в разное время на земном шаре, путем наблюдения или создания теории периодического
вмешательства сверхъестественных сил. В этом контексте COVID-19, с его суперсовременностью,
не мог обойти «любителей» цифровых и терминологических манипуляций и теорий заговора.
И вот, в этой манипулятивной области сгущения цвета и изображения, появляется тезис о
100-летнем цикле возникших крупных эпидемий в мире (1720, 1820, 1920, 2020).
В этой статье, чтобы понять обоснованность тезиса, анализируя эпидемий последних 400
лет, осуществляется попытка сравнить фактическую информацию с этой периодичностью. В
результате выявляется, что только за последние 170 лет на планете были 4 большие эпидемии
холеры и гриппа.
То есть, по крайней мере, можно констатировать, что за последние 400 лет, эпидемии в
форме «Черных лебедей», «посещали» нас не с периодичностью в 100 лет и поэтому мы можем
утверждать, что в этих печальных страницах человеческой истории, по этому аспекту искать
логику или теорий заговора не следует.
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100TH ANNIVERSARY OF WORLD'S LARGEST EPIDEMICS.
MYTH OR REALITY?
The topic of COVID-19 (coding) infection that has taken hold of people's minds at this moment,
with varying intensity, with different manifestations of the public's mental state and with different perceptions. In the wake of such massive scaling of the universe, the human mind, as a rule, seeks to find
and find some logic between the motives of such realities occurring at different times on the globe, by
seeing or creating supernatural connections. In this context, COVID-19, with its super-modernity, could
not bypass the "lovers" of digital and terminological manipulations and conspiracy theories.
And here, in this manipulative domain of color and image condensation, comes the thesis of the
100th anniversary of the emergence of epidemics (1720, 1820, 1920, 2020).
In this article, an analysis of the last 400 years of epidemics has attempted to combine factual information with this thesis to understand the validity of it. As a result, it has been reported that there have
been only 4 major epidemics of cholera and influenza in the past 170 years alone. That is to say, for at
least 400 years before our times, the Black Swans visiting us in the form of epidemics do not have the
logic of 100-year-old digital periodicity, and therefore, in this case, we can affirm that there is no such
logic of digital periodicity in these dark pages of human history.
Keywords: swine fever, epidemic, rash, 100-year period, WHO, «Black Swan»
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Հիմնաբառեր. Covid-19, համավարակ,
		
համաճարակ, պատմություն, 		
		համաշխարհային տնտեսություն

Շուշան
ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
ՀՊՏՀ ասպիրանտ
2014 թ. ավարտել է ՀՊՏՀ-ն
և ընդունվել ասպի
րանտուրա:
2016 թ. աշխատանքի է անցել
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազո
տական կենտրոնում՝ սկզբում
որպես կրտսեր հետազոտող,
իսկ 2018 թ.-ից առ այսօր՝ որ
պես փորձագետ: Հեղինակ և
համահեղինակ է 9 գիտական
աշխատանքների:

Համաճարակներն ունեցել են պատմական նշա
նակություն, հաճախ՝ նաև փոխել պատմության ըն
թացքը: Դրանք առաջացրել են տնտեսական կո-
րուստներ, երբեմն էլ՝ մեծացրել բնակչության եկա-
մուտները:
2019 թ. դեկտեմբերին Չինաստանում բռնկված
համաճարակը 2020 թ. մարտին վերածվեց գլոբալ
պանդեմիայի (համավարակի): Ինչպե՞ս կփոխվի գլոբալ տնտեսությունը, և ի՞նչ դասեր է քաղել պատմու
թյունից համաշխարհային հանրությունը:
Հեղինակի հարցադրումները հանգում են հետևյա
լին. ինչպե՞ս կփոխվի գլոբալ տնտեսությունը, և ի՞նչ
դասեր է քաղել պատմությունից համաշխարհային
հանրությունը

Ա

կնհայտ է՝ գլոբալացումը, երկրների փոխ
կապվածությունը մի կողմից ստեղծում են
զարգացման և տնտեսական աճի հնարավորություններ,
իսկ մյուս կողմից՝ առաջացնում նոր մարտահրավերներ:
Սույն թվականի մարտի 11-ին Առողջապահության հա
մաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարեց կորո
նավիրուսի համավարակի մասին: Իհարկե, աշխարհն
առաջին անգամ չէ, որ բախվում է համավարակի կամ
համաճարակի: Ներկա իրավիճակը, սակայն, ցույց է տա-
լիս, որ համաշխարհային հանրությունը պատրաստ չէր
դրան:
Համավարակները փոխել են պատմության ընթացքը:
Բացի ահռելի մարդկային կորուստներից, դրանք տնտեսական վնասներ են հասցրել, իսկ երբեմն, որքան էլ տար
օրինակ է հնչում, հանգեցրել բնակչության եկամուտների
և բարեկեցության մակարդակի բարձրացմանը:
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քան այն դեպքում, երբ մահացության մա
կարդակը բարձր է լինում տարեցների
շրջանում:
Գրիպի տարածումը կանխելու միջոցա
ռումները նման էին ներկայումս կիրառ
վողներին. ձեռնարկությունները փակվում
էին, արգելվում էին հավաքները: Հատ
կա
պես տուժեցին ծառայությունների և
ժա
մանցի ոլորտի ձեռնարկությունները,
որոնք ունեցան եկամտի երկնիշ կորուստներ: Միակ բիզնեսը, որ ծաղկում էր, դեղատներն էին: Աշխատուժի պակասուրդն
առնվազն ժամանակավորապես հանգեց
րեց աշխատավարձի բարձրացման2: Իս-
պանական գրիպն աչքի ընկավ նաև եր-
կարաժամկետ ազդեցությամբ: Վարակ
ված ծնողից ծնված երեխան ուներ ավելի
ցածր կոգնիտիվ ունակություններ և նվազ
առողջ էր, ինչը տնտեսական ակտի
վու
թյան վրա անդրադարձավ տասնամ
յակ
ներ անց:
Իսպանական գրիպի տնտեսական ազդե
ցությունն ուսումնասիրել են շատ հե
տազոտողներ: Ռ. Բարոյի և Ջ. Ուրսուայի
գնահատմամբ, տիպիկ երկրի 1 շնչի հաշ
վով ՀՆԱ-ն և սպառումը նվազել են հա
մապատասխանաբար՝ 6 և 9,1 տոկոսով3:
Բոլոր դեպքերում, իսպանական գրիպի
տնտեսական հետևանքների գնահատումը
բարդ է, քանի որ համաճարակը բռնկվեց
Առաջին համաշխարհային պատե
րազմի
վերջին շրջանում, և դժվար է տարանջա
տել պատերազմի ու գրիպի հասցրած
տնտեսական վնասները:
Նույն H1N1 գրիպի երկրորդ համավա
րակը բռնկվեց արդեն 2009 թ.: Սա նոր ենթատեսակ էր և ստացավ խոզի գրիպ ան
վանումը: Խոզի գրիպով վարակվեց աշ
խարհի բնակչության 24%-ը: Լայն տարա-
ծումը հիմք դարձավ համավարակ հայտա
րարելու համար: Իրականում, խոզի գրի
պից մահացության մակարդակը կազմել է

1.

2020/

Մարդկության պատմության ամենաանր համա
ծ
ճա
րակը «Սև մահ» կոչվող
ժանտախտն էր, որը տարածվել էր Եվրասիայում 1347-1352 թթ.: «Սև մահը» սպանեց
Եվրոպայի բնակչության 2/3-րդին: Համա
ճարակը սկսվել էր Ասիայում: Բակտե
րիայի տարածողներն առնետներն էին,
որոնք Ասիայից Եվրոպա էին հասել առևտրային նավերի միջոցով: XIV դարում բժըշ
կությունը թույլ էր զարգացած, ինչն էլ հանգեցրեց մեծաքանակ զոհերի:
«Սև մահն» արմատական ազդեցություն
ունեցավ Եվրոպայի սոցիալ-տնտեսական
վիճակի վրա: Համաճարակի ավարտից
հետո կենդանի մնացած մարդկանց մեծ
մա
սի կյանքի պայմանները բարելավվե
ցին1: Նրանք հարստացան՝ տեր դառնալով
մահացածների ունեցվածքին: Բացի այդ,
ահռելի թվով մարդկանց մահը Եվրոպայում հանգեցրեց աշխատուժի պակասուր
դի, և հողատերերը ստիպված էին տեղի
տալ գյուղացիների ճնշմանն ու բարձրաց
նել վերջիններիս աշխատավարձը: Շատ
պատմաբաններ կարծում են, որ միջնադար
յան ժանտախտը՝ աշխատավոր դա-
սա
կարգի հզորացմամբ, նպաստեց ֆեոդալիզմի փլուզմանը և կապիտալիզմի վերելքին:
Ամենազանգվածային և իրապես հա
մաշ
խարհային համավարակը պատմու
թյան մեջ 1918 թ. բռնկված գրիպն էր
(H1N1), որը հայտնի է «իսպանական գրիպ»
անվանումով: Գրիպի այս համավարակից
ավելի շատ մարդ մահացավ, քան Առա
ջին համաշխարհային պատերազմի ժա-
մա
նակ: Աշխարհի բնակչության 1/3-րդը
վարակվեց, ըստ տարբեր գնահատում
ների՝ մահացավ 50-100 մլն մարդ: Իս
պանական գրիպի առանձնահատկությունը մահացության մեծ թիվն էր երիտա

սարդների շրջանում, ինչը նաև ենթադրում
է ավելի մեծ տնտեսական ազդեցություն,

1 What can the Black Death tell us about the global economic consequences of a pandemic? March 4, 2020, http://
theconversation.com/what-can-the-black-death-tell-us-about-the-global-economic-consequences-of-a-pandemic-132793
2 Tհ. Garrett, “Economic Effects of the 1918 Influenza Pandemic”, 2007, p. 21, https://www.stlouisfed.org/~/media/
files/pdfs/community%20development/research%20reports/pandemic_flu_report.pdf
3 R.Barro, J. Ursúa, J. Weng, The Coronavirus and the Great Influenza Pandemic: Lessons from the “Spanish Flu” for
the Coronavirus’s Potential Effects on Mortality and Economic Activity, NBER Working Paper No. 26866
March 2020, https://www.nber.org/papers/w26866.pdf
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0.02 %, այսինքն՝ 5 անգամ քիչ, քան սե
զոնային գրիպի դեպքում (0,1 %): Թերևս,
սա էր պատճառը, որ Առողջապահության
համաշխարհային կազմակերպությունը մեղադրվեց «կեղծ» համավարակ հայ
տա-
րարելու, կոռուպցիայի, դեղագործական
բիզնեսն առաջ մղելու մեջ4: Փաստ է, որ դե-
ղագործական
կազմակերպությունները
հսկայական գումար վաստակեցին: 2009 թ.
համաճարակի գագաթնակետին «Տամիֆլյուի» համաշխարհային վաճառքը հա
սավ 3 մլրդ ԱՄՆ դոլարի5: Համաշխար
հային տնտեսությունը, ընդհանուր առ
մամբ, զգալի կորուստներ ունեցավ, ինչը
ոչ այնքան համավարակի, որքան խուճա
պի հետևանքով էր: Մեքսիկայում, որտեղ
ծագել էր համավարակը, 2009 թ. զբոսա
շրջության վնասները կազմեցին 5 մլրդ
ԱՄՆ դոլար6: Տուժեց գյուղատնտեսությու
նը, մի շարք երկրներում ժամանակավո
րա
պես արգելվեց խոզի մսի ներկրումը:
Համաշխարհային մակարդակում խոզի
գրիպի վնասները գնահատվել են 45-55
մլրդ ԱՄՆ դոլար7:
Կորոնավիրուսի առաջին բռնկումը տե
ղի է ունեցել 2002-2003 թթ.՝ ստա
նա
լով
Ծանր ընթացքով սուր շնչառական հա
մախտանիշ (SARS) անվանումը: Այն նույն
պես ծագել էր Չինաստանում: Վարակը
տարածվեց մոտ 30 երկրում, սակայն շատ
կարճ ժամանակում հնարավոր եղավ կան
խել դրա տարածումը: Ըստ ԱՀԿ տվյալ
ների՝ համաճարակի ընթացքում 30 երկ
րում գրանցվել է վարակի 8436 դեպք, մա
հացածների թիվը 900-ից ավելի է եղել:
Վա
րակվածների ամենամեծ քանակը
գրանցվել է Չինաստանում և Հոնկոնգում:
Ներկայիս կորոնավիրուսային հիվանդությունից տարբերվում էր նրանով, որ հնա

րավոր չէր վարակվել այն կրողներից,
որոնք չունեին ախտանիշներ: Այս բռնկու
մից Չինաստանը մեծ դասեր է քաղել:
SARS-ը կարճ կյանք ունեցավ և ի հայտ
եկավ տնտեսական համեմատաբար կայու
նության պայմաններում: Ասիական զար-
գացման բանկի գնահատմամբ՝ ասիական
տարածաշրջանում տնտեսական վնաս
ները կազմեցին 18-60 մլրդ ԱՄՆ դոլար,
որը համարժեք է տարածաշրջանի ՀՆԱ
0,6-2%-ին8: Չինաստանի տնտեսության
վրա զգալի ազդեցություն ունեցավ, բայց
քանի որ Չինաստանը մեծ կշիռ չուներ
համաշխարհային տնտեսության մեջ, վեր
ջինս նշանակալի վնասներ չկրեց:
Արդեն փաստ է, որ նոր տիպի կորո
նա
վիրուսը խոր ազդեցություն կթողնի
համաշխարհային տնտեսության վրա: Մի
շարք գիտնականներ փորձել են պարզել
կորոնավիրուսի համավարակի հնարավոր
հետևանքները: Ռ. Բարոն, Ջ. Ուրսուան
և Ջ. Վենգը, որպես նոր տիպի կորոնավի
րուսի համավարակի վատագույն սցենար, դիտարկել են «իսպանական գրիպը»
և եկել այն եզ
րահանգման, որ կորոնավիրուսով պայանավոր
ված տնտեսական
անկումը համեմատելի կլինի 2008-2009
թթ. համաշխարհային ֆինանսատնտեսա
կան ճգնաժամի հետևանքների հետ9:
Մեր կարծիքով, Covid-19-ի տնտեսա
կան ազդեցությունը տարբեր կլինի նա
խորդներից, քանի որ յուրաքանչյուր բռնը-
կում տեղի է ունենում իրեն բնորոշ հա
մատեքստում, և այսօր մենք ունենք բոլո-
րովին այլ իրականություն: Covid-19-ն ունենալու է ոչ միայն տնտեսական, այլև սո-
ցիալական, հոգեբանական ազդեցություն:
Կփոխվի մարդկանց վարքագիծը, աշխարհ
ընկալումը, դրանցով պայմանավորված՝

4 J. Fox, Remember the Last Global Pandemic? Probably Not, 10 March, 2020, https://www.bloomberg.com/opinion/
articles/2020-03-10/how-coronavirus-compares-with-2009-s-h1n1-in-spread-and-reaction
5 A.Frangoul, Counting the costs of a global epidemic, 5 Feb. 2014, https://www.cnbc.com/2014/02/05/countingthe-costs-of-a-global-epidemic.html
6 The global economy is woefully unprepared for biological threats. This is what we need to do, 05 Mar 2019, https://
www.weforum.org/agenda/2019/03/our-economy-is-woefully-underprepared-for-biological-threats/
7 A world at risk: annual report on global preparedness for health emergencies. World Health Organization; 2019,
https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_annualreport_2019.pdf
8 K. Hopkins, Pandemics that changed the course of history, 12 Jul 2009, https://www.theguardian.com/world/2009/
jul/12/flu-pandemic-economic-impact
9 R.Barro, J. Ursúa, J. Weng, The Coronavirus and the Great Influenza Pandemic: Lessons from the “Spanish Flu” for
the Coronavirus’s Potential Effects on Mortality and Economic Activity, NBER Working Paper No. 26866
March 2020, https://www.nber.org/papers/w26866.pdf
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ձախողեցին համաճարակի դեմ պայքարի
միասնական և համակարգված մոտեցման
մշակումն ու իրագործումը:
Թե որքան արագորեն համաշխարհա
յին հանրությունը կհաղթահարի այս փոր
ձությունը, կախված է յուրաքանչյուրիս սո
ցիալական պատասխանատվությունից:

1.

2020/

սպառման օրինաչափությունները: Մեծ կո-
րուստներ կունենա զբոսաշրջության ոլոր-
տը՝ առնվազն մինչև համավարակի ավարտը: Կազմակերպությունները կձգտեն զարգացնել տեխոլոգիաներ՝ ապահովելու հե
ռավար աշխատանքի հնարավորություն
ները: Covid-19-ը փորձություն է նաև ին
տեգրացիոն կառույցների համար, որոնք

Шушан МОВСИСЯН
Эксперт исследовательского центра «Амберд», АГЭУ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭПИДЕМИЙ: ЧЕМУ НАС НАУЧИЛА ИСТОРИЯ?
Эпидемии имеют историческое значение, часто также меняют ход истории. Они вызвали
экономические потери, а иногда увеличивали доходы населения.
Эпидемия, вспыхнувшая в Китае в декабре 2019 г., превратилась в глобальную пандемию в
марте 2020 года. Как изменится глобальная экономика, и какие уроки извлекло мировое общество
из истории? Рассуждения автора приводят к следующему: как изменится глобальная экономика, и
какие уроки извлекло мировое общество из истории?
Ключевые слова: COVID-19, пандемия, эпидемия, история, всемирная экономика
Shushan MOVSISYAN
Expert at AMBERD Research Center, ASUE

ECONOMIC CONSEQUENCES OF PANDEMICS: WHAT WE HAVE LEARNED FROM HISTORY
Pandemics are believed to change the course of history. They caused significant economic disruption, but sometimes resulted in income increase.
Coronavirus outbreak first identified in China in December, 2019, is declared to be a pandemic
in March, 2020. In what way it will change global economy and what lessons international community
have learned from history? The thoughts of the author leads to the following: in what way it will change
global economy and what lessons international community have learned from history?
Keywords:

COVID-19, pandemic, epidemic, history, world economy
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ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԴԵՐԸ ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ
ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐՈՒՄ
Հիմնաբառեր. թագավարակ, համավարակ,
		համաճարակ, ազգային
		առանձնահատկություններ,
		
հոգևոր-բարոյական, բնածին և
		
մարդածին աղետ, «սև մահ»,
		
«իսպանական գրիպ», 		
		վարակակիր

Յուրի
ՀՈՎԱԿԱՆՅԱՆ
Փիլիսոփայական
գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ
1976 թ. ավարտել է ԵՊՀ պատ-
մության ֆակուլտետը՝ «Փիլիսոփայություն» մասնագիտությամբ:
1987 թ. ստացել է փիլիսոփայա
կան գիտությունների թեկնածուի
աստիճան, 1990 թ.՝ դոցենտի կո-
չում: 2019 թ. օգոստոսին նշա
նակվել է «Փիլիսոփայության և
հա
յոց պատմության» ամբիոնի
վարիչի պաշտոնակատար: Հեղինակ է 6 մենագրության և ավելի
քան 30 գիտական հոդվածների:

Հոդվածը նվիրված է կորոնավիրուսի համավա
րակի դրսևորման առանձնահատկություններին: Հե
ղինակն այն կարծիքին է, որ թեև համավարակները
չունեն ազգային բնույթ, քանի դեռ գիտությունը չի
բացահայտել մարդկային գենի ազգային կամ ռասա
յական հիմքերը, այնուամենայնիվ, դրանց դեմ պայ
քարում միանգամայն կարևոր է ազգային հոգևորբարոյական առանձնահատկությունների դերը: Այդ
մասին է վկայում նաև Չինաստանի օրինակը, և ամենևին պատահական չէ, որ ժամանակակից արև

մտյան ժողովրդավարական երկրները, որոնք Չի
նաստանին քննադատում էին տոտալիտարիզմի (ամ-
բողջատիրության) մեջ, այսօր իրենք են հետևում վեր-
ջինիս որդեգրած՝ համավարակի դեմ պայքարի մեթոդներին: Հեղինակի համոզմամբ՝ թեև հայ ժողովըրդի մտածողությունը ձևավորվել է ըստ արևմտյան
ավանդույթների, անհատապաշտության, ազատա
կանության և ժողովրդավարության սկզբունք
ների,
և, որպես եսապաշտ, նա անկարգ է և անիշխա
նական թե՛ հասարակության, թե՛ պետության և թե՛
գաղափարների մեջ, այնուամենայնիվ, անհրաժեշ
տության պահին նա ընդունակ է համախմբվելու,
ազգային ու պետական շահը բարձրագույն նպատակ
դարձնելու, պետության և իշխանությունների կողքին
կանգնելու՝ անկախ նրանց հանդեպ ունեցած իր
վերաբերմունքից և, այս դեպքում, իր կարգապահու
թյամբ համավարակը հաղթահարելու…

Մ

արդկության պատմությունը ոչ միայն տնտե
սական ու սոցիալական առաջընթացի
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րացին, որը եղել է հույն նշանավոր զորավար Բելիսարիոսի քարտուղարը և, մասնակցելով պարսիկների դեմ մղված պա
տերազմներին, արժեքավոր տեղեկություն
ներ հաղորդել բյուզանդական Հա
յաս
տանի սոցիալ-տնտեսական և քաղաքա
կան վիճակի մասին: Այդ մասին չի խո
սում նաև Ն. Ադոնցն իր դասական դար
ձած՝ «Հայաստանը Հուստինիանոսի դարաշրջանում»1 աշխատության մեջ, այն դեպ
քում, երբ Պրոկոպիոս Կեսարացին հան-
գամանորեն նկարագրում է Կ. Պոլսում
ժանտախտի կատարած ավերը: Նրա
վկայությամբ, Կ. Պոլսում օրական մահա
նում էր 5000-10000 մարդ: «Ժանտախ
տից մարդը փրկություն չուներ, որտեղ էլ
որ ապրեր, ո՛չ կղզու վրա, ո՛չ քարանձա
վում, ո՛չ էլ լեռան գագաթին… Բազմաթիվ
տներ դատարկվեցին, և պատահում էր,
որ բազմաթիվ մահացողներ հարազատ
ներ և սպասավորներ չունենալու պատ
ճառով, մի քանի օր մնում էին չայրված:
Այդ ժամանակ դժվար էր որևէ մեկին
աշխատել պարտադրելը: Մարդկանց մեծ
մասը, որոնց կարելի էր հանդիպել փողոցում, դիակ տանողներն էին: Առևտուրն

ամբողջությամբ կանգ էր առել, արհես
տավորները լքել էին իրենց արհեստնե
րը…»2: Այս համավարակը տևեց մոտ 50
տարի և ծանր հետևանքներ ունեցավ
Բյու
զանդիայի համար, որը կորցրեց իր
բնակչության գրեթե կեսը և այլևս չկարո
ղացավ ոտքի կանգնել՝ ճանապարհ բա
ցելով մահմեդականության հետագա հաղ
թարշավի համար:
Իհարկե, ժանտախտի մասին առաջին
հիշատակություններն ավելի հին են: Միջագետքի մշակույթի լավագիտակ մեկ

նաբաններից Վ. Զամարովսկին շումերական Էպոսի մեկնաբանության մեջ գրում
է, որ Գիլգամեշն Ութուկում մահվան բազմաթիվ դեպքերի ականատես է լինում:
Քաղաքում հայտնվել էր ժանտախտի աստված Էրրը, որից ոչ մի փրկություն չկար:
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պատմություն է, ինչպես ներկայացվում է
դասագրքերում, այլև բնական աղետների,
կատակլիզմների (հեղակործանման), տարաբնույթ` տարբեր ծագում ու ընդգրկում
ունեցող համաճա
րակ
ների (սև օսպա,
ժանտախտ, խոլերա, գրիպ, որովայնային
տիֆ, դիզինտերիա, և այլն), մեծ և փոքր,
ազգամիջյան և համաշխարհային պատերազմների: Ավելին, պատմաբանները նույնիսկ պնդում են, որ, օրինակ, պատերազմական տարիները մարդկության պատմության մեջ եղել են ավելի շատ, քան
խաղաղությանը: Չգիտեմ՝ նման հաշվարկ
կատարվե՞լ է, ար
դյոք, հա
մաճարակների
հետ կապված, թե՞ ոչ, հետևաբար՝ չգիտեմ
նաև, թե մարդկությունն ավելի շատ ապրել է առանց համաճարակների՞, թե՞ դրանց
դեմ պայ
քարելով, «լինել-չլինելու» սարսափն իր մեջ…, սակայն, համոզված եմ,
որ համաճարակների հետևանքով մարդ
կային զոհերի թիվը մի քանի անգամ գե
րազան
ցում է պատերազմների զոհերի
թիվը:
Պատմության մեջ հիշատակվում են մի
քանի համաճարակներ, որոնք իրենց տարածական ընդգրկմամբ չեն զիջում «թագավարակ» անունով հայտնի այսօրվա
համաճարակին, իսկ ժամանակային տևո-
ղության առումով, հաստատ, գերա
զան
ցել են նրան, թեև վերջինիս «ծայրը» դեռ-
ևս չի երևում: Նման համավարակնե
րից
առաջինը, որի մասին ուզում եմ խոսել,
բռնկվել է բյուզանդական կայսր Հուստի
նիանոս I-ի իշխանության տարիներին, VI
դարի երկրորդ քառորդին՝ եգիպտական
Պելուսա քաղաքում և Պաղեստինի ու
Հայաստանի վրայով անցել Բյուզանդիա:
Բնական է, որ այս համավարակը չէր կարող շրջանցել Հայաստանը, որը գտնվում
էր համավարակի ճանապարհին և Բյու
զանդիայի տիրապետության տակ, սա
կայն այդ մասին որևէ հիշատակություն
չկա: Այդ մասին լռում է նաև բյուզանդական
նշանավոր պատմիչ Պրոկոպիոս Կեսա

1 Ն.Շ. Ադոնց, Հայաստանը Հուստինիանոսի դարաշրջանում: Քաղաքական կացությունը ըստ նախարարական
կարգերի, ռուս. թարգմ.՝ Ա.Թ. Խոնդակարյան, Է.Հ. Խոնդակարյան, Ե., 1987:
2 Даниэл М., Тайные тропы носителей смерти. Пер. с чеш./Под ред. Б. Л. Черкасского. М.: Прогресс, 1990.
416 с., http://www.sivatherium.narod.ru/library/Daniel/glava_02.htm

113

1
2020/
ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԸ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԸ . КОРОНАВИРУС И МИР . CORONAVIRUS AND THE WORLD .

Դիակները թափված էին տնե
րում, ըն
դարձակ փողոցներում և հրա
պա
րակներում, Եփրատի ջրերի մեջ: Այդ սար
սափելի տեսարանները տեսնելով՝ Գիլ
գամեշը դիմում է Շամաշ-Արև աստծուն.
«Ոչինչ չես կարող անել, Գիլգամե՛շ,- պա
տասխանում է Շամաշը: -Դու հերոս ես
և տիրակալ: Բայց մարդու օրերը հաշ-
ված են: Նույնիսկ թագավորը մի օր մեռնելու է և այլևս չի լինելու»3: Ժանտախտի
մասին խոսվում է նաև Հին Կտակարանի
«Թագավորաց Առաջին գրքում», որպես
փղշատցիներին հասած Աստծո պատու
հաս` «Տիրոջ տապանակը» (հայտնի է
նաև «Ուխտի տապանակ» անունով, հրեա
ժողովրդի մեծագույն սրբություն, որի մեջ,
ըստ Աստվածաշնչի, պահվում էին Տասը
պատվիրանների Օրենքների Տախտակ
ները, երկնային մանանայով լի անոթը, և
Ահարոնի գավազանը) առևանգելու հա
մար (Ա Թագաւորաց, Գլ. Ե, Գլ. Զ):
Համաճարակի շումերական և աստ
վա
ծաշնչյան պատումներն ունեն տեղա
յին բնույթ, որը հիմնականում բացատըր
վում է հնագույն ժողովուրդների կյանքի
ներփակությամբ, երկրների և ժողովուրդ
ների միջև տնտեսական և մշակութային
կապի չգոյությամբ, և այս տեսանկյունից,
գուցե և համավարակ չեն: Սակայն, այս
պատումներում առկա է մի շեշտադրում,
որը շատ կարևոր է. երկու դեպքում էլ հա
մաճարակն ուղղորդվում է աստվածների
կողմից, մի դեպքում` շումերական Էրր աստծո՝ որպես պատիժ աստվածների ուղե

գծած ճանապարհից շեղվելու համար, իսկ
մյուս դեպքում` հրեական աստծո, որը
պատժում էր փղշատցիներին` հրեաներին
պատերազմում հաղթելու և գերեվարելու
համար…
Ժանտախտի երկրորդ համավարակը,
որն ավելի հայտնի է «սև մահ» անունով,
1050-ական թվականներին բռնկվեց Միջագետքում, հետագայում` XIV դարի առա

ջին կեսին այն ընդգրկեց Չինաստա
նից
մինչև Արևմտյան Եվրոպա ընկած տարածությունները, խլելով 75 միլիոն մարդու
կյանք, այդ թվում` 25 միլիոն միայն Եվրոպայում: «Սա փոխեց աշխարհի ժողովըր
դագրական պատկերը»,- գրում է Մ. Դանիելը4: Այս համավարակը գրավեց ուշադրությունս նրանով, որ բավական մեծ
նմանություն գտա մեր օրերում լայն տարածում ստացող թագավարակի (կորո

նավիրուսի) հետ` համատարած պատե
րազմներ, քաղաքացիական բախումներ`
գրեթե բոլոր երկրներում, հաճախ միանգամայն արյունահեղ, բնական համաղետներ (կատակլիզմներ), միգրացիա և համավարակի լայն ընդգրկում: Ժանտախտից
ապահովագրված չէր ոչ ոք: Մահացածնե
րի մեջ էին Ֆրանսիայի թագավոր Լյուդովիկոս Սրբազանը (Լյուդովիկոս IX), Գեր
մանիայի կայսր Գյունտերը, Ալֆոնսո XI
Արդարացին, նկարիչ Տիցիանը և ուրիշ
ներ: Բժշկությունն անզոր էր, և այդ հա
մավարակի դեմ կար մեկ բուժում՝ ար
տահայտված երեք բառով` «cito, longe,
tarde», որը բառացիորեն թարգմանվում
է հետևյալ կերպ. «Ինչքան հնարավոր է՝
հեռո՛ւ փախիր վարակված տեղանքից և
ինչքան հնարավոր է՝ ո՛ւշ վերադարձիր»5:
Ուշագրավն այն է, որ այս համավարակի
համար մեղադրում էին հրեաներին: Ենթադրում էին, որ վերջիններս այս հիվանդությամբ փորձում են ոչնչացնել քրիստոնյաներին: Նման ենթադրության համար
հիմք էր տալիս այն, որ հրաները, լինելով
համեմատաբար ավելի զարգացած և ներփակ կյանքով ապրողներ, հետևում էին
իրենց հիգիենային և քիչ զոհեր տվեցին:
Առաջին մեղադրանքն ու հարձակումը
հրեաների վրա տեղի ունեցավ 1348 թվա
կանին, ֆրանսիական Թուլուզ քաղաքում,
որոշ ժամանակ անց, նույն մեղադ
րան
քով, հրեաների վրա հարձակվեցին Բար
սելոնում, Բազելում, Մյունխենում, Ֆրայ-

3 Даниэл М., Тайные тропы носителей смерти: Пер. с чеш./Под ред. Б. Л. Черкасского. М.: Прогресс, 1990.
416 с., http://www.sivatherium.narod.ru/library/Daniel/glava_02.htm
4 Նույն տեղում:
5 Для чего средневековому чумному доктору были нужны маска, плащ и птичий клюв, https://medportal.ru/
budzdorova/winner/vrach-vo-vremya-chumy/
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քեր խլեցին բժշկության, դեղամիջոցների,
հիգիենայի, պրոֆիլակտիկ բժշկության
բացակայության և այլ պատճառներով,
այնուամենայնիվ, այսօրվա համավա
րակն
ավելի սարսափելի է իր ընդգրկվածու
թյամբ, թեև, համոզված եմ, որ ժամանա
կակից գիտությունը, հասարակության
կազմակերպվածությունն ու յուրաքանչյուր
անհատի գիտակից մոտեցումը երևույթին
արագ լուծում են ենթադրում… Նման լա
վատեսության համար հիմք է տալիս Չի
նաստանը, որը կարողացավ ամենակարճ
ժամանակահատվածում, թույլ տվեք ասել՝
նաև «նվազագույն կորուստներով», հաղ
թահարել ճգնաժամը: Ըստ պաշտոնական
տեղեկությունների՝ Չինաստանում արդեն
բուժվել է համավարակով վարակվածների
93 տոկոսը…
Ուշագրավն այն է, որ գիտության և
տեխնիկայի առաջընթացի ժամանա
կա
կից պայմաններում, այնուամենայնիվ, հա-
մավարակը մարդկությանը «բռնեց» ան
պատրաստ: Դրանով է պայմանավորված
այն, որ ժամանակակից գերտերու
թյուն
ներում` ԱՄՆ-ում, Չինաստանում, Եվրա
միության
երկրներում
համավարակի
զոհերի թիվն այդքան մեծ է: Բնական է,
համավարակը հաղթահարվելու է, հուսով
եմ՝ հաղթահարվելու է «ոչ թե ուշ, այլ
շուտ», ինչպես հայտարարել է ԱՄՆ նա
խագահ Դ. Թրամփը, վերականգնվելու են
տնտեսությունը, հաղորդակցությունը, ուշ
կամ շուտ վերականգնվելու է նաև ազգա
բնակչությունը, աշխատելու են հաս
տա
տություններն ու ձեռնարկությունները,
դպրոցներն ու համալսարանները, ազգային փոխարժեքը գրավելու է իր տեղը,

աշխուժանալու է կյանքը, վերստին բազ
մամարդ են լինելու համերգասրահներն ու
մարզադաշտերը… Միաժամանակ, վերսկսվելու են հակամարտությունները, ինչի
մասին է վկայում նաև Սպիտակ տան
վերջին հայտարարություններից մեկը՝ հա-
մաձայն որի Չինաստանը մնում է իրենց
ռազմավարական հիմնական հակառակորդը, հետևաբար՝ մոռացվելու են փոխ
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բուրգում: Հրեաներին վտարում էին քաղաքներից, տանջում, և նրանք հարկադրված խոստովանում էին, որ թունավորել
են ջրհորներն ու ջրամբարները6:
Նմանատիպ մի համավարակ Եվրոպան
ապրեց նաև 1918–1920 թվականներին:
Դա մարդկության պատմության մեջ ամենազանգվածային գրիպի համավա
րակն
էր՝ ինչպես վարակվածների քանակով,
այնպես էլ մահացության թվով: Տասնութ
ամիսների ընթացքում այդ գրիպով վարակվեց գրեթե 550 միլիոն մարդ, որը երկրի բնակչության մոտ 29,5%-ն էր, որից,
տարբեր հաշվարկներով, մահացել է 50–
100 միլիոնը: Համաճարակը սկսվեց Առա
ջին համաշխարհային պատերազմի վեր
ջին ամիսներին և արագորեն գերազանցեց
պատերազմի զոհերի ընդհանուր թի
վը:
Այն հետագայում ստացավ «իսպանական
գրիպ» անվանումը, որը Իսպանիայի հետ
կապված էր այնքանով, որ, ի տարբերու
թյուն պատերազմող երկրների, որոնք,
խուսափելով ռազմաճակատում խուճապա
յին տարամադրություն ստեղծելուց, թաքցընում էին զոհերի իրական թիվը, մինչդեռ Իսպանիան, որպես չեզոք երկիր,
առաջինն արձագանքեց համաճարակին…
Այդ համավարակներն ունեն ո՛չ միայն
որոշակի ընդհանրություններ, այլև ընդ-
գծված տարբերություններ այսօր աշ
խարհն ասպատակող «թագավարակ»
կամ «COVID-19» անունով հայտնի համավարակից: Նախորդները երկրից երկիր
տեղափոխվում էին առևտրական քարավանի կամ ձիու արագությամբ, որով և
պայմանավորված էր այն, որ 1050-ական
ներին Միջագ
ետքում և 1100–1200 թվականներին՝ Հնդկաստանում և Չինաստա
նում բռնկված համավարակը Եվրոպա տեղա

փոխվեց միայն 1330-ական թվականներին: Այսօր համավարակը տարածվում
է ինքնաթիռի արագությամբ, և պատա
հական չէ, որ Չինաստանում բռնկված հա
մավարակը մեկ-երկու ամսում ընդգր
կեց
ամբողջ աշխարհը: Թեև նախորդ համա-
վարակներն ավելի շատ մարդկային կյան

6 Чума: как "черная смерть" истребила сотни миллионов людей, https://24tv.ua/health/ru/chuma_kak_chernaja_smert_istrebila_sotni_millionov_ljudej_n1252393
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օգնության և կարեկցանքի արտահայ
տու
թյունները, քանի որ, Սպիտակ տան
բնորոշմամբ՝ իրենք ավելի մտահոգ են
Ամերիկայի փառքով, քան մարդկության
ճակատագրով7: Ուստի այն որոշումները,
որ ընդունելու են կառավարությունները և
մարդիկ մոտակա շաբաթներին, ամենայն
հավանականությամբ, ազդելու են աշխարհի հետագա ընթացքի վրա: Այդ որոշումներն ազդելու են ոչ միայն տնտեսության,
քաղաքականության, կրթական համակարգի, առողջապահու
թյան, այլև մշակույթի
և մարդկային փոխհարաբերությունների
վրա:
Իսկ ի՞նչ է լինելու մարդու հետ, ինչպե՞ս
է նա հաղթահարելու այն ապրումները,
տագնապները, վախերն ու սպառնա
լիք
ները, որ ապրել է և ապրելու է, և կկարո
ղանա՞, արդյոք, հաղթահարել այդ ամենը`
առանց հոգևոր-բարոյական լուրջ կո
րուստների… Սա մեծ հարց է, և այդ մասին հարկավոր է մտածել հենց այսօր՝ յուրաքանչյուր որոշում ընդունելիս, այդ որոշումները ստորագրելիս, առավել ևս՝ դրանք
կիրառելիս, որովհետև այդ Որոշումնե
րը նույնպես կարող են խորացնել ապ
րումները… Որպես կանոն, բոլոր Որոշումները լինում են Պահի թելադրանքով,
հաշվի առնելով միայն Առաջնային հե
տևանքները, մինչդեռ, ինչպես ցույց են
տալիս կյանքը և փորձը, շատ անգամ Երկրորդական, նույնիսկ Երրորդական հա-
մարվող հետևանքները կարող են հետագայում ավելի մեծ կարևորություն ունենալ,
քան այն, որը ժամանակին ընդունվել էր
որպես Առաջնային…
Նույնիսկ մինչև այսօր ժողովրդա
վարական և ազատական համարվող երկրնե
րի կողմից չեն դադարում քննադա
տու
թյունները Չինաստանում մարդու իրա
վունքներն ու ազատությունները սահմա
նափակող որոշ օրենքների կիրառման վերաբերյալ, որոնք Չինաստանում համարվում են ավանդական, քանի որ գալիս են
դեռևս Կոնֆուցիոսից և Օրենսդիրներից
7 Юваль Ной Харари,
ri-mir-posle-koronavirusa
8 Նույն տեղում:
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Мир

после

(Լեյկիստներ)… Հետևելով մարդկանց
սմարթֆոններին, օգտագործելով միլիո
նավոր տեսախցիկներ, որոնք ճանաչում
են մարդկանց դեմքերը և ստիպում նրանց
ստուգել ու տեղեկություններ հա
ղորդել
իրենց մարմնի ջերմության և առողջու
թյան մասին, չինական իշխանու
թյուննե
րը կարողացան ոչ միայն արագորեն բա
ցահայտել թագավարակի հավանական
կրողներին, այլև հետևել նրանց տեղաշար
ժին և նույնականացնել այն անձանց, որոնք
շփվել են նրանց հետ: Ավելին, օգտագործելով բջջային հավելվածներ, որոնք զգուշացնում են քաղաքացիներին վարա
կա
կիրների մերձավորության մասին, նրանք
կարողացան սահմանափակել նաև վարա
կի տարածման հնարավորությունը: Եվ
քանի որ Չինաստանը կարողացավ կարճ
ժամանակահատվածում հաղթահարել թագավարակի մարտահրավերը՝ հենց այդ
սահմանափակումների շնորհիվ, ամենա
ժողովրդավար երկրներում անգամ այսօր
հնչում են ելույթներ Չինաստանի օրինակին հետևելու անհրաժեշտության վե
րաբերյալ, ավելին, ընդունվում են նաև ազատություններն ու իրավունքները սահմա
նափակող նմանատիպ որոշումներ: Նման
տեխնոլոգիաներ օգտագործելու որոշում է
կայացրել նաև Իսրայելը: Վարչապետ Բ.
Նաթանյահուն վերջերս լիազորել է Իսրա
յելի անվտանգության գործակալությանը
ընդարձակել վարակակիրներին հետևելու
դիտարկման ծրագիրը, օգտագործելով
այն տեխնոլոգիաները, որոնք, սովորա
բար, նախատեսված են ահաբեկչու
թյան
դեմ: Ընդ որում, երբ խորհրդարանական
համապատասխան ենթահանձնաժողովը,
հաշվի առնելով դրա հնարավոր հետևանքները մարդու ազատությունների և իրավունքների տեսանկյունից, հրաժարվեց
հաստատել դա, Նաթանյահուն դա հաստատեց որպես «արտակարգ հրամանա
գիր»8: Նմանատիպ որոշում` «Արտակարգ
դրության իրավական ռեժիմի մասին»
օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

коронавируса,

http://konkir.ru/articles/obshchestvo/yuval-noy-hara-
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երկրներում հայտարարված է արտակարգ
դրություն, արգելված է մարդկանց տե
ղաշարժն առանց հատուկ թույլտվության,
արգելված է տնից դուրս գալը, օրվա
կարգախոսն է դարձել` «Մնա´ տանը»,
արգելված են հարսանիքները, հուղարկա
վորություններին թույլատրելի է համար
վում միայն հարազատների սահմանափակ
ներկայությունը, արգելվում են մարդկանց
հետ շփվելը, երեխաներին շոյելն ու գրկելը,
էլ չեմ ասում` համբուրելը, սահմանված են,
այսպես կոչված, «սոցիալական տարածություններ», որոնք անհրաժեշտ է պահպանել խանութներում, ընկերոջ կամ բարեկամի հանդիպելիս…. Գուցե և այդ ամենն
իսկապես անհրաժեշտ է համա
վարա
կի
տարածումը կանխելու համար: Սակայն,
չպետք է մոռանալ, որ մարդը հասարա
կական-քաղաքական կենդանի է, ինչպես
նրան բնութագրում էր Արիստոտելը և, որ
«միայնակ ապրել կարողանալու համար
մարդը պետք է լինի կա՛մ բարոյապես
թերզարգացած, կա՛մ գերմարդ…»9, կամ,
ինչպես Ֆ. Նիցշեն էր ընթերցում այն`
«պետք է լինել կա՛մ անասուն, կա՛մ աստ
ված…»10:
Մարդն ապրում է սոցիալական հաղորդակցության և շփումների շնորհիվ, այդ
ամենի արդյունքում ձևավորվող դրական և
բացասական էներգիայի միջոցով է պահ-
պանում իր ֆիզիկական և, հատկապես,
հոգեկան առողջությունը… Հոգեվերլուծու
թյան մեջ ֆիզիկայից վերցված մի հասկացություն կա՝ սուբլիմացիայի տեսություն՝
համաձայն որի էներգիայի մի տեսակը
փոխարկվում է էներգիայի մեկ այլ տեսա
կի: Մեր հոգևոր էներգիան ֆիզիկական
նմանատիպ հաղորդակցությունների, շփումների, գրկախառնման, տառապողի կամ
ուրախացողի կողքին լինելու արդյունքում
ձևավորվող էներգիայի սուբլիմացիան է:
Արգելեցե՛ք առաջինները, և կվերանա նաև
երկրորդը…
Ճի՛շտ է, համավարակները չունեն ազգային բնույթ, համենայն դեպս, մինչև այն
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և «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին», ապրիլի 1-ին ստորագրեց նաև ՀՀ
նախագահ Ա. Սարգսյանը: Համոզված
եմ, որ այդ որոշման ընդունումը և «Ար
տա
կարգ դրության պայմաններում Սահ
մանադրությամբ ամրագրված մարդու հիմնարար ազատությունների և իրավունքնե
րի սահմանափակումն» ունեն ժամանա
կավոր բնույթ և բխում են «համաճարակի
հետագա տարածումը սեղմ ժամկետներում
կանխարգելելու և մարդկային բազմաթիվ
կյանքեր փրկելու» անհրաժեշտությունից:
Սակայն, սոցիոլոգիայում հաստատված
տեսակետ կա այն մասին, որ յուրաքան
չյուր ընդունված որոշում, հետագայում`
հետ կանչելուց հետո, անպայմանորեն, իր
ներկայությունը մասամբ պահպանում է…
Արտակարգ իրավիճակում իրականացվող
բազմաթիվ միջոցառումներ հետագայում
դառնալու են մեր կյանքի մի մասը: Այդպի
սին է արտակարգ իրավիճակների բնույթը: Այն որոշումները, որոնք ընդու
նելու
համար սովորական ժամանակներում տա-
րիների քրտնաջան աշխատանք էր պա
հանջվում, այսօր ընդունվում են ակն
թարթորեն:
Եթե նախկինում կառավարությունը ցանկանում էր իմանալ, թե ձեր մատը սմարթ-
ֆոնի էկրանին ինչ հղումի վրա է կանգ
նում, ինչ է որոնում, ապա հիմա, կապված համավարակի հետ, կառավա
րու
թյունն ուզում է իմանալ ձեր մատի ջերմությունը և ձեր արյան ճնշումը: Բայց ամ
բողջ խնդիրը նրանում է, որ եթե կարող
են հետևել ձեր մարմնի ջերմությանը,
զարկերակային ճնշմանը և սրտի կծկում
ների հաճախականությանը, կարող են բա
ցահայտել նաև, թե ձեզ ինչն է ուրախություն
կամ տառապանք պատճառում կամ հու
նից հանում, նշանակում է` կարող են նաև
ազդել այդ ամենի վրա:
Սա լուրջ և մտահոգության տեղիք
տվող խնդիր է:
Գրեթե առանց բացառության, բոլոր

9 https://www.azatutyun.am/a/30521398.html
10 Аристотель, https://citaty.info/man/aristotel?sort_by=rating&page=11
11 Ф. Ницше, Сумерки идолов, или как философствуют молотом, http://nietzsche.ru/works/main-works/idols/
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պահը, քանի դեռ գիտությունը, որ ծա
գումով հրեա գերմանացի քիմիկոս Ֆրից
Հաբերից հետո առնվազն «կորցրել է իր
անմեղությունը», չբացահայտի մարդկա
յին գենի ազգային կամ ռասայական հիմքերը: Փոխարենը, համավարակների դեմ
պայ
քարում միանգամայն կարևոր է ազգային հոգևոր-բարոյական առանձնա
հատկությունների դերը: Չինաստանը կա-
րողացավ արդյունավետ ձևով իրակա
նացնել այն` շնորհիվ չինացիների օրինա
պաշտության, կազմակերպածության, պե-
տական շահի գերակայության գիտակ
ցության: Նրանցից յուրաքանչյուրն իշխանությունների հրահանգներն ու որոշումները կատարում էր զինվորի նման` ժամանակին և հստակ, ըստ կանոնակարգի:
Կարգապահությունը և օրենքներին հետևելը յուրաքանչյուր չինացու արյան մեջ է,
դա նրա ավանդույթի հետ է կապված, դա
նրա անհրաժեշտությունն է: Մեր դեպքում՝
խնդիրն այլ է: Մեր մտածողությունն արևմտյան ավանդույթների վրա է կառուց
ված, մենք անհատապաշտ ենք, մեզ համար կարևորը ոչ թե պետությունն է, այլ
մարդկային Ես-ը, ոչ թե Օրենքներն են,
Կարգապահությունը, այլ Ազատությունը:
Հայի համար ազատությունը կյանքից ավելի թանկ է: Ազատությունը մեր անհրաժեշտությունն է, դրանով է պայմանավորված,
որ մենք այն մահվան հետ դրել ենք կշեռքի մյուս նժարին` «Ազատություն կամ մահ»:
Նրա համար այլ լուծում չկա. «Չի սիրում
ո՛չ ստրկություն, ո՛չ երջանկություն, գերադասում է տառապանք և ազատություն»:
Նրա «չափը» «չափազանցն է…»: Որպես
եսապաշտ՝ այսպես է նրան բնութագրում
Դ. Դեմիրճյանը. «Անկարգ է և անիշխանական թե՛ հասարակության, թե՛ պետության և
թե՛ գաղափարների մեջ։ Իբրև ժողովրդական՝ անմիաբան է, անտանելի, խռովա
րար»։12 Եթե այս տեսանկյունից նայենք,
ապա համավարակի դեմ մղվող պայքա
րում լուրջ խնդիրներ ենք ունենալու, որի
վկայությունը վարակվածության համեմատական մեծ թիվն է: Դա մեր անկազմա-

կերպվածության, անօրինականության, երևույթներին «մատների արանքով նայելու» հոգեբանության արդյունքն է … Եվ այս
հարցում միակ մխիթարությունը դարձյալ
մեր հոգևոր-բարոյական առանձնահատկությունների մեջ է. անհրաժեշտության
պահին բռունցքվել կարողանալ, ազգային
ու պետական շահը բարձրագույն նպատակ
դարձնել, պետության և իշխանությունների կողքին կանգնել՝ անկախ նրանց հան
դեպ ունեցած մեր վերաբերմունքից…
Նման աղետներն ու համաճարակներն
անհետևանք չեն անցնում, դրանք խորա
պես ազդում են ոչ միայն այն ապրած
սերունդների, այլև եկողների հոգեբանու
թյան վրա՝ մշակելով համապա
տասխան
վարք և կենսակերպ… Ցեղասպանություն
ապրած մեր ամենապայծառ մտածողներից
մեկը` հոգեբան և փիլիսոփա Հակոբ Պողոսյանը, բացառիկ արժեքավոր՝ «Հայ հո
գեբանության ներածություն» աշխա
տության մեջ, անդրադառնալով այս խնդրին,
գրում է. «Ինձի կը թուի, սակայն, թէ այս
ջարդերը եւ անոնց սոսկալի տպաւո
րու
թիւնները մինչեւ մեր ուղն ու ծուծը ներգոր
ծած են… Որչափ որ ես գիտեմ, տակաւին
չունինք ասանկ կանոնաւոր եւ գիտական
հիմերու վրա դրուած հետազոտութիւններ,
որոնց լոյսին տակ կարենանք ըսել, թէ
ամեն մէկ ջարդէ վերջ քանի՞ մանուկներ
մարմնապէս թերի, հրէշակերպ, լուսնոտ,
խելագար, տկարամիտ, ջղագար, փոքրա
գլուխ եւ խենթ ծնած են: Դարձեալ, ջար
դերու ազդեցութիւնները ինչպիսի ցեղ մը
յառաջ բերած են»13:
Պողոսյանը համոզված էր նաև, որ
«ջարդի զաւակների» թիվը մի քանի ան
գամ ավելի մեծ է «ջարդերու ատեն ինկած
ներու» համեմատությամբ, որովհետև, «սերունդ մը եթէ նոյն իսկ զերծ մնայ իր նա
խահայրերուն կրած տանջանքներէն, անիկա տակաւին մեծապէս պիտի ազդուի
իր ծնողքներէն լսած ջարդերու պատմու
թիւններէն… Այս իրողութիւնները իբր վէպ,
պատմութիւն, դասագիրք, երգ կարդալով
ու երգելով պիտի ազդուի պզտիկը, եւ

12 Դերենիկ Դեմիրճյան, Հայը, Երկերի ժողովածու 14 հատորով, հ. 14:
13 Պողոսեան Յ.Պ., Ներածութիւն հայ հոգեբանութեան, Գահիրէ, 1958, էջ 133–134:
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Բնածին կամ մարդածին աղետներից
հետո` լինեն դրանք երկրաշարժ, փոթո
րիկ, ահաբեկչություն, վթար և այլն, աղետի ենթարկված և աղետը վերապրած
բնակչության հետ աշխատում են հոգեբաններ, բժիշկներ, և դա միանգամայն
բնական է, որովհետև նման իրադարձու
թյուններից հետո մեծ է հոգեկան վնաս
վածքների, ցնցումների և խանգարումների հավանականությունը: Դրա անհրա
ժեշտությունն առավել մեծ է համավա
րակների և համաճարակների դեպքում,
թեև իր ընդգրկվածության պատճառով
դա գործնականում գրեթե անհնար է իրա
գործել… Իսկ դա նշանակում է, որ աղե
տից հետո մենք մնալու ենք ինքներս մեզ
հետ, առանց կողմնակի աջակցության
և միմյանց հանդեպ մեր կարեկցանքով,
հանդուրժողությամբ, ներողամտությամբ,
սիրով ու քնքշությամբ ենք «մեջքներս
ուղղելու»…
«Չկա որևէ մեկը, որն իր ներսում չունի
անհանգստություն, տագնապ, աններդաշնակություն, վախ՝ ինչ-որ անհայտ բանի
հանդեպ կամ ինչ-որ բանի հանդեպ, որի
մասին նույնիսկ չի հանդգնում մտածել
կամ ինքն իր հանդեպ… Այսօր հիվանդ է
ամբողջ աշխարհը, ամբողջ կյանքն է հի
վանդ… Եթե ես բժիշկ լինեի և ինձ հարցնեին, թե ինչ խորհուրդ եմ տալիս, կպա
տասխանեի. արարի՛ր լռությունը: Պար
տադրի՛ր մարդկանց լռել: Հակառակ դեպ
քում՝ հնարավոր չէ լսել Աստծո ձայնը…»16:
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ասոնք ահագին սոսկում եւ յոռի տպաւո
րութիւն պիտի ձգեն անոր ընկալուչ (pastic)
մտքին վրայ: Ասոնք պիտի փոխեն ման
կան մտքի ուղղութիւնը (mental attitude),
պիտի գրգռեն իր երեւակայութիւնը, ե-
րազներու մէջ պիտի արտայայտուին: Այս
սոս
կումները, գրգռումները եւ վախերը
մանկան մտքին ու յիշողութեան մէջ պիտի
խճողուին, եւ յառաջ բերեն տրամաբանութեան ու մտայնութեան տկարութիւն»14:
Թերևս, դրանով էր պայմանավորված
նաև այն, որ, «ջերմապէս» հավատացած
լինելով, որ այդ ամենի մասին «պէտք է
գրուի, խօսուի ու քարոզուի», միաժամա
նակ նաև պահանջում էր, որ դա արվի
միայն այնպիսի «կարող ու ձեռնհաս անձ
նաւորութիւններու կողմէ, որոնք գիտէն
ինչ գրել ու խօսիլ, երբ գրել ու խօսիլ, եւ
ինչպէս գրել ու խօսիլ…»15:
Այս ամենը վերաբերում է նաև համա
վարակին: Կասկածից վեր է, որ այն հաղթահարելու համար անհրաժեշտ են կտրուկ
միջոցառումներ, հասկանալի է նաև, որ
այդ միջոցառումները կարող են չհամա
պատասխանել Մարդու իրավունք
ների և
հիմնարար ազատությունների պաշտպա
նության միջազգային կոնվենցիայի սկըզ-
բունքներին, որովհետև համավարակը չի
սպասում… Այնուամենայնիվ, հարկավոր է
այդ ամենը կիրառել այնպես, որ համավարակը բուժելու համար նախատեսված
այսօրվա հիվանդանոցներն ու մեկուսացման վայրերը վաղը չտրամադրվեն հոգեկան խանգարումներով տառապողներին…

14 Պողոսեան Յ.Պ., Ներածութիւն հայ հոգեբանութեան, Գահիրէ, 1958, էջ 134–135:
15 Նույն տեղում, էջ 140:
16 Сёрен Кьеркегор, Понятие страха - Простое, психологически намеченное размышление в направлении
догматической проблемы первородного греха - Написано Вигилием Хауфниенсием – Содержание, Пер. с дат.
Н.В. Исаевой, С.А. Исаева. 2-е изд. М.: Академический про-ект, 2014. 224 с.
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РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ В БОРЬБЕ
ПРОТИВ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
Статья посвящена особенностям проявлений пандемии коронавируса. По мнению автора,
пока наука не обнаружила национальных или расовых корней человеческого гена, пандемии не
могут иметь национальной сущности, тем не менее, в борьбе против него чрезвычайно важную
роль играют духовно-нравственные особенности нации. Это подтверждает пример Китая, и
отнюдь не случайно, что современные демократические страны Запада, которые критико
вали Китай за тоталитаризм, сегодня следуют методам его борьбы против пандемии. В статье
раскрывается идея того, что хотя мышление армянского народа основано на принципах западных
традиций, индивидуализма, либерализма и демократии, и как эгоист он беспорядочен, анархичен
в отношении и общества, и государства, и идей, тем не менее, автор убежден, что в случае необ
ходимости армянский народ способен объединиться, возвышая национальные и государственные
интересы над собственными, сплотиться вокруг национального интереса, вокруг государства
и правительства, не зависимо от своего личного отношения к ним, и преодолеть пандемию с
помощью своей дисциплинированности.
Ключевые слова: коронавирус, пандемия, эпидемия, особенности нации,
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THE ROLE OF THE NATIONAL SPIRITUAL AND MORAL SPECIFICATIONS IN THE THE
FIGHT AGAINST A PANDEMIC
The article is about the specifications of the emergence of Coronavirus pandemic. The author
believes that although pandemics do not have national characteristics, as long as science has not discovered national or racial bases of human genes yet, the role of the national spiritual and moral specifications is definitely crucial in the fight against a pandemic. The example of China proofs this, and It is
not a coincidence that modern western democratic republics, which criticized China for totalitarianism,
today follow China’s methods of fight against the Coronavirus pandemic.
This article develops the idea that although Armenians’ way of thinking is formed of western principles of traditions, individualism, liberalism, and democracy as a selfish nation, Armenians are disordered and anachronistic in society as well as in state and in ideas. However, the author is sure that in
the time of need we, Armenians, are capable of raising the fist for pursuing national and state interests,
standing up to the authorities and state regardless of our attitude toward them and overcoming the
pandemic with our discipline.
Keywords:
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• տողատակում՝ հղումներ.
աղբյուրի հեղինակ, վերնագիր, հրատարակության
վայր, տարեթիվ, մամուլի դեպքում՝ համար, էջ,
• հոդվածի վերնագիր, համառոտագիր, հիմնաբառեր
(հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն),
• գրականության ցանկ:

