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Խորին երախտագիտություն Աստծուն և 
մեծ ուրախություն հայ քրիստոնյա եկեղե- 
ցիների համար: ԱՔԲ ՄԵԽ երաժշտա-
երգչախմբային բաժնի գործընկերների ա- 
ջակցությամբ ՀՀ-ում արևելահայերենով 
լույս է տեսել նոտաներով նոր երգարան՝ 
«Երգ վերածննդի»: Նրա մեջ ընդգրկվել են 
երեք երգարանից վերցված 200 հոգևոր 
երգ. «Երգ վերածննդի»՝ հրատարակված 
2002 թ., ռուսերեն, գրպանի հոգևոր երգա- 
րանից՝ հրատարակված 1926 թ. Կոնստանդ-
նուպոլսում, հայերեն (որի բառապաշարը 
տարբերվում է արևելահայերենից), սուրբ 
հիմների և Ավետարանի երգերի գրքից՝ 
կազմված հովիվ Է. Էլմաճեանի կողմից և 
տպագրված հայերենով, անգլերենով և թուր-
քերենով:

«Երգ վերածննդի» երգարանի երգերի մեծ 
մասը թարգմանել է Արաքս Վասիլյանը, 25 
հոգևոր երգ՝ Հակոբ Հակոբյանը, իսկ մի քանի 
հիմների թարգմանիչները մեզ անհայտ են:

Մեր եղբայրության երաժշտա-երգչա-
խմբային բաժնի պատասխանատու Վ. Օվչին- 
նիկովը, թարգմանիչ Ա. Վասիլյանի և խմբա- 
գիր Ա. Հովսեփյանի հետ այցելեցին Դոնի 
Նոր Նախիջևանի հայկական համայնք, որ- 
տեղ նրանց շատ սիրալիր ընդունեց հա-
մայնքի գործադիր տնօրեն Ս. Սայադովը:  
Ի հիշատակ համայնքի գրադարանին նրանք 
նվիրեցին մի քանի  «Երգ վերածննդի» հոգևոր 
երգարան:

Թող մեր Տեր Աստծո՝ Հիսուս Քրիստոսի 
անունը մեծարվի յուրաքանչյուր ազգում 
Նրան փառաբանող մարդկանց կողմից:

Օքսանա ԲՈՒՇ  

ԼՈՒՅՍ Է ՏԵՍԵԼ

ԳՈՎՔՆ ԱՍՏԾՈՒՆ ԱՄԵՆ 
ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՎ

Օրհնեն Տիրոջ անունը. որովհետեւ 
միայն նորա անունը բարձր է. նորա 

փառքը երկնքից եւ երկրից վեր է:
Սաղմ. 148.13

Ի՞նչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել ՀՀ հիմնական տնտեսական 
ցուցանիշներում ընթացիկ տարվա առաջին եռամսյակում։ Նկատվե՞լ է, 
արդյոք, տնտեսության վրա կորոնավիրուսի համավարակի ազդեցությունը։ 
Ի՞նչ քայլեր պետք է ձեռնարկել՝ երկրորդ եռամսյակում սոցիալ-տնտեսական 
արդյունքների վրա համավարակի ազդեցության հնարավոր մեղմման 
համար։ Այդ առումով ի՞նչ դեր ունեցան ՀՀ կառավարության ձեռնարկած 
միջոցառումները։ Այս հարցերի շուրջ «ՀՀ»-ն զրուցել է տնտեսական 
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Գագիկ Վարդանյանի հետ։

– Պարոն Վարդանյան, ի՞նչ փոփո-
խություններ են տեղի ունեցել ընթացիկ 
տարվա առաջին եռամսյակի հիմնական 
տնտեսական ցուցանիշներում։ Նկատվե՞լ 
է, արդյոք, տնտեսության վրա կորոնա-
վիրուսի համավարակի ազդեցությունը, 
արտակարգ դրություն սահմանելը։

– Ըստ պաշտոնական վիճակագրու-
թյան՝ առաջին եռամսյակում արձանա- 
գրվել են ինչպես դրական, այնպես էլ 
բացասական միտումներ։ Բացասական 
փոփոխությունների մի մասը պայմա-
նավորված է արտաքին գործոններով, իսկ 
մյուսը՝ մարտից ՀՀ-ում գործունեության 
որոշ տեսակների դադարեցումով։ Այս- 
պես, տնտեսական ակտիվության ցու-
ցանիշը կազմել է 104 տոկոս (2019 թ. նույն 
ժամանակահատվածում՝ 106.5 տոկոս), ար- 
դյունաբերական արտադրանքի ծավալն 
աճել է 8.7 տոկոսով (2019 թ.՝ 106.5 տոկոս, 
նախորդ տարվա նույն ժամանակահատ-
վածի համեմատ), գյուղատնտեսության 
համախառն արտադրանքի ծավալը՝ 4.5 
տոկոսով (2019 թ.՝ 99.8 տոկոս, նախորդ 
տարվա նույն ժամանակահատվածի հա-
մեմատ), շինարարության ծավալը կազմել 
90.6 տոկոս (2019 թ.՝ 110.8 տոկոս, նախորդ 
տարվա նույն ժամանակահատվածի հա-
մեմատ), առևտրի շրջանառությունը՝ 100.2 
տոկոս (2019 թ.՝ 110.1 տոկոս, նախորդ 
տարվա նույն ժամանակահատվածի հա- 
մեմատ), ծառայությունների ծավալը (ա- 
ռանց առևտրի)՝ 105.7 տոկոս (2019 թ.՝ 
117.3 տոկոս, նախորդ տարվա նույն ժա- 
մանակահատվածի համեմատ), էլեկտրա-
էներգիայի արտադրությունը՝ 114.8 տոկոս 
(2019 թ.՝ 86 տոկոս, նախորդ տարվա նույն 
ժամանակահատվածի համեմատ), միջին 
ամսական անվանական աշխատավարձը՝ 
109.2 տոկոս (2019 թ.՝ 104.3 տոկոս, նախորդ 
տարվա նույն ժամանակահատվածի համե-
մատ։

Մյուս երկրներում համավարակի դեմ 
պայքարի ձեռնարկված միջոցառումները 
որոշակի ներգործություն են ունեցել ՀՀ 
արտաքին տնտեսական գործունեության 
վրա։ Առաջին եռամսյակում արտաքին 
առևտրաշրջանառությունը կազմել է 96 
տոկոս (2019 թ.՝ 95 տոկոս, նախորդ տար- 
վա նույն ժամանակահատվածի համե-
մատ), այդ թվում՝ արտահանում՝ 100.2 
տոկոս (2019 թ.՝ 91.4 տոկոս, նախորդ 
տարվա նույն ժամանակահատվածի հա-
մեմատ), ներմուծում՝ 93.8 տոկոս (2019 թ.՝ 
96.9 տոկոս, նախորդ տարվա նույն ժա-
մանակահատվածի համեմատ)։

ՀՀ պետական բյուջեի հիմնական ցու- 
ցանիշների մասով տեղի ունեցած փոփո- 
խությունները մասամբ կարող են պայ-
մանավորված լինել համավարակի ազդե-
ցությամբ։ Այսպես, օրինակ, թեպետ բյու- 
ջեի եկամուտները նախորդ նույն ժա-
մանակահատվածի համեմատ աճել են 
17.1 տոկոսով (այդ թվում հարկեր՝ 16.5 
տոկոսով), այնուամենայնիվ, բացասական 
միտումներ են դրսևորվել ավելացված 
արժեքի հարկի, ակցիզային հարկի, շա-
հութահարկի եւ եկամտային հարկի մա- 
սով, որոնք 2019 թ. համեմատ համա-
պատասխանաբար կազմել են՝ 83.9 տո- 
կոս, 78.8 տոկոս, 52.5 տոկոս եւ 86.4 տո- 
կոս։ Այս միտումներն էական բացասա-
կան ազդեցություն կունենան 2-րդ կի-
սամյակում պետական բյուջեի հարկային 
եկամուտների վրա։

Այսպիսով, առաջին եռամսյակում տըն- 
տեսության մեջ նկատված բացասական 
միտումներից են (2019 թ. նույն ժամա-
նակահատվածի համեմատ)՝ տնտեսական 
ակտիվության ցուցանիշի անկումը, շի- 
նարարության ծավալի անկումը, ինչպես 
նաև որոշ ոլորտներում աճի տեմպերի 
նվազումը։ Այստեղից կարելի է եզրա-
կացնել, որ մարտ ամսին հատկապես 
շինարարության դադարեցումը կասկա-
ծահարույց կարող է համարվել. բաց 
տարածքում վարակի տարածման հավա-
նականությունը սովորաբար փոքր է։

Առաջին եռամսյակի դրական միտում- 
ներից են արդյունաբերության և գյուղա-
տնտեսության ոլորտների, միջին ամսա-
կան անվանական աշխատավարձի աճը, 
արտաքին առևտրաշրջանառության մա-
կարդակի պահպանումը գրեթե նախորդ 
տարվա նույն ժամանակահատվածի մա- 
կարդակին և դրա կառուցվածքի բարելա-
վումը. 2019 թ. արտաքին առևտրի հաշ-
վեկշռի բացասական սալդոն կազմել է 
542.8 մլն դոլար, 2020 թ.՝ 475.3, այսինքն՝ 
12.5 տոկոսով բարելավվել է արտաքին 

առևտրի հաշվեկշիռը։ Դրական միտումներ 
են նկատվել նաև այլ ոլորտներում։

Վիճակագրական տվյալները փաստում 
են, որ ՀՀ տնտեսության վրա համավարա-
կի ազդեցությունն առաջին կիսամյակում 
ընդհանուր առմամբ նշանակալի չի եղել։ 
Այդ ազդեցությունն ամբողջապես կդրսե-
վորվի արդեն երկրորդ եռամսյակում, 
ինչի մասին վկայում են ապրիլ ամսվա 
ցուցանիշները։ Այսպես, ապրիլին տնտե- 
սական ակտիվության ցուցանիշը կազմել 
է 95.3 տոկոս, իսկ արտաքին առևտրա-
շրջանառության ծավալը 2019 թ. հուն-
վար-ապրիլի համեմատ, 2020 թ. նույն 
ժամանակահատվածում նվազել է 8.7 տո-
կոսով, այդ թվում՝ արտահանմանը՝ 4.8 տո-
կոսով, ներմուծմանը՝ 10.6 տոկոսով։

– Ի՞նչ դեր ունեցան ՀՀ կառավարութ-
յան ձեռնարկած միջոցառումները համա- 
վարակի առաջացրած սոցիալ-տնտեսա-
կան հիմնախնդիրների հաղթահարման 
համար։

– Կառավարության գործադրած ջան- 
քերից որոշների արդյունքները (ուսանող-
ների կրթաթոշակների, կումունալ վճար- 
ների եւ այլնի մասով) արդեն իսկ շոշա- 
փելի են շահառուների համար, իսկ տըն- 
տեսության մասով դրանց արդյունավե-
տությունը կարող է գնահատվել երկ- 
րորդ եռամսյակի արդյունքներն ամփո-
փելուց հետո։ Այնուամենայնիվ, որոշ 
դեպքերում դրանք կարող են չապահովել 
սպասվելիք արդյունքներ, որովհետև մեր 
տնտեսությունը հիմնականում «դանդա- 
ղաշարժ» է, ոչ ինովացիոն և, հետևաբար, 
արագորեն չի կարող արձագանքել առաք-
ման գլոբալ շղթաների, համավարակով 
պայմանավորված, արմատական վերա-
դասավորումների գործընթացներին։ Ընդ 
որում, այստեղ խոսքը վերաբերում է ոչ  
միայն տեխնոլոգիական համապատաս-
խան լուծումներին, այլև մարքեթինգային 
և այլ բնույթի խնդիրներին, ինչի համար 
կպահանջվի բավական ժամանակ։ Կան-
խատեսումներն այս պարագայում անտե-
ղի են, իսկ տնտեսական կորուստները 
հնարավոր կլինի համեմատաբար բարձր 
ճշգրտությամբ հաշվարկել միայն պաշ-
տոնական վիճակագրական տվյալների 
հրապարակումից հետո։

– Ի՞նչ լրացուցիչ քայլեր պետք է ձեռ- 
նարկել՝ երկրորդ եռամսյակում սոցիալ-
տնտեսական արդյունքների վրա համա-
վարակի ազդեցության հնարավոր մեղմ-
ման համար։

– Առաջին հերթին նպատակահարմար 
կարող է դիտարկվել բյուջետային ծախ-
սերի մեծացումը, ինչը, բնականաբար, 
կհանգեցնի ինչպես արտաքին, այնպես 
էլ ներքին պարտքի ավելացմանը։ Որպես 
ծախսերի մեծացման հնարավոր աղբ- 
յուր կարող է դիտարկվել նաև փողի 
էմիսիան՝ որպես սահմանային մեծութ- 
յուն դիտարկելով միջազգային պահուստ-
ների փաստացի մեծությունը։ ՀՀ կառա-
վարությունն արդեն իսկ գործադրել է 
միջոցառումների մի շարք փաթեթներ, 
որոնցից են նաև նորարարական դրա-
մաշնորհնեը, որոնք ցանկալի կլիներ ավե- 
լի ընդլայնել։ Բայց այստեղ մի խնդիր 
կա. այդ գործը չի կարելի թողնել առկա 
բիզնեսների նախաձեռնությանը, հարկ 
կլինի պետության ակտիվ միջամտութ-
յունը հեռանկարային ուղղությունների, 
բիզնեսի նոր մոդելների զարգացման ա- 
ռումով։ Ընդ որում, առանց պետական –

մասնավոր համագործակցության դա կլի-
նի պակաս արդյունավետ։ Տնտեսության 
նոր հատվածների ձևավորման տեսանկ- 
յունից՝ խոշոր բիզնեսի կամ խոշոր կա-
պիտալի մասնակցությունն այլընտրանք 
չունի։ Ստեղծված բարդ իրադրության 
պայմաններում օտարերկրյա ներդրում-
ները դեռ երկար ժամանակ սպասեցնել 
կտան իրենց։

Առանձին դեպքերում նպատակահար-
մար է ըստ տնտեսության ոլորտների 
առանձնահատկությունների դիտարկել ոչ 
սովորական լուծումներ։ Օրինակ, շինա-
րարության անկման հաղթահարման ու- 
ղիներից մեկը կարող է լինել 2 հերթափո- 
խով աշխատանքը, ինչով նաև որոշակիո-
րեն կլուծվի, մասնավորապես, արտագնա 
աշխատանքի չմեկնած մարդկանց զբաղ- 
վածության հարցը։ Տնտեսության վրա 
սիներգիկ էֆեկտ կարող է ունենալ նաև 
«Հյուսիս-հարավ» ճանապարհի ամբողջ 
երկայնքով շինարարական աշխատանք-
ների մեկնարկը։

Մարզերում սոցիալական աշխա-
տանքների ծավալների ընդլայնումը կա- 
րող է նշանակալիորեն թեթևացնել ժա- 
մանակավորապես գործազուրկի կարգա-
վիճակում հայտնվածների կամ մինչև այդ 
գործազուրկ մարդկանց կենսապահովման 
խնդիրը։ Այս մասով, աշխատուժի պա-
հանջարկը նույնիսկ պետք է գերազանցի 
նրա առաջարկին։ Մյուս կարևոր խնդիրը, 
որը հարյուր-հազարավոր մարդկանց հա-
մար կենսական է, գյուղատնտեսական 
արտադրանքի իրացման խնդիրն է. գյու-
ղատնտեսական աշխատանքներում զբաղ-
վածներին հնարավորինս պետք է ազատել 
դժվարությամբ ստեղծված բարիքի իրաց- 
ման հոգսերից։ Սպառման շոկի կանխ-
ման տեսանկյունից՝ կարևորվում է սո- 
ցիալական որոշ խմբերի (դպրոցի ուսու- 
ցիչներ, կենսաթոշակառուներ, նպաստա-
ռուներ և այլն) եկամուտների որոշակի 
բարձրացումը։

Գոհար ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ
«Հայաստանի Հանրապետություն» 

օրաթերթ

ՀՀ սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձ- 
նակատարի գրասենյակն սկսել է «Սփյուռ- 
քը կապի մեջ է» ծրագիրը, որի նպա-
տակն է առցանց հանդիպումների միջոցով 
շարունակել համայնքային ծանոթություն-
ները, խնդիրների վերհանումն ու հասցեա-
գրումը, համագործակցության խորացումը:

«Պայմանավորված աշխարհում տիրող 
իրավիճակով՝ ՀՀ սփյուռքի գործերի գլխավոր 
հանձնակատար Զարեհ Սինանյանը չեղար-
կել է մի շարք գործուղումներ: Սակայն 
սփյուռքի հետ կապն ու համայնքների հետ 
աշխատանքը շարունակում են մնալ Գլխա- 
վոր հանձնակատարի գրասենյակի օրակար- 
գի առաջնահերթություններում: Այդ իսկ 
նպատակով գրասենյակը Զարեհ Սինանյա-
նի գլխավորությամբ մեկնարկել է «Սփյուռ-
քը կապի մեջ է» ծրագիրը՝ նպատակ ունե- 
նալով առցանց հանդիպումների միջոցով 
շարունակել համայնքային ծանոթություն-
ները, խնդիրների վերհանումն ու հասցեա-
գրումը, համագործակցության խորացումը:

Առաջին առցանց հանդիպումն Իսպանի-
այի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ 
էր: Տեսակապի մասնակիցներին ողջունեց 
Գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Սինան-
յանը և նշեց, որ անկախ աշխարհում տիրող 
իրավիճակից` սփյուռքի հետ կապը լինելու է 
մշտական և զարգացող:

Այնուհետ իսպանահայ համայնքի ան-
դամները ներկայացրին բնակության երկ- 
րում ազգությամբ հայերի իրավիճակը, առօր-
յան և խնդիրները: Հատկապես կարևորվեց  
այն հանգամանքը, որ վարակի դեմ պայ-
քարում համայնքը միահամուռ աջակցում 
է տեղի իշխանություններին՝ հանդես գա- 
լով մի շարք նախաձեռնություններվ, պատ-
րաստելով անվճար պաշտպանիչ դիմակներ, 
սնունդ տրամադրելով խոցելի խմբերին, կազ-
մակերպելով բուժաշխատողների անվճար 
տեղափոխումը: Նշվեց, որ քաղաքում ազ-
գության հայերի շրջանակներում կան վա-
րակակիրներ, որոնք բուժման փուլում են: 
Այս պայմաններում տեղի մեկօրյա դպրոցը, 
շախմատի և նկարչական խմբակները շարու-
նակում են ուսուցումը հեռավար եղանակով:

Համայնքային ներկայացուցիչները բարձ- 
րաձայնեցին մի շարք հարցեր, որոնք վե- 
րաբերում էին համայնքի թույլ համակարգ-
վածությանը, ձուլման վտանգի կանխմանը, 
Հայաստանից համայնքներ դասագրքերի ա- 
ռաքման ուշացումներին, երկքաղաքացիու-
թյանը, զինապարտությանը:

ՍՓՅՈՒՌՔԸ ԿԱՊԻ ՄԵՋ Է


