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— Հասկանալի է՝ համավարակի ազ- 
դեցությունը տնտեսության վրա լրջորեն 
գնահատելը դեռ վաղաժամ է։ Բայց նախ- 
նական գնահատականներ, այնուամենայ-
նիվ, հնչում են։ Եվ աշխարհի շատ եր-
կըրներ արդեն խոսում են տնտեսության 
այս կամ այն առաջնահերթությունները 
փոխելու, ուղղությունների հնարավոր 
շտկումների, վերանայումների մասին։ 
Հայաստանը ունի՞ այդ համավարակի ազ- 
դեցության գնահատականը, հնարավո՞ր է 
տնտեսական ինչ-որ առաջնահերթութ-
յուններ փոխվեն։

— Մենք տնտեսական ռազմավա-
րություններ ունենք։ Նախ պիտի խոսենք 
այն հարցից, թե արդյոք կորոնավիրուսը 
ազդելու է այդ ռազմավարությունների 
իրագործման վրա, ինչպես է ազդելու, եւ 
հետո՝ ապագայում ինչ ենք ընդհանրապես 
տնտեսական քաղաքականության մեջ ա- 
նելու։ Խոսենք առաջին մասից՝ ռազ-
մավարություններից, օրինակ՝ արդյունա- 
բերության։ Սրա թիրախը արտադրողա-
կանության բարձրացումն է եւ մեր մշակող 
արդյունաբերության տեխնոլոգիական ար- 
դիականացումը։ Համավարակն իհարկե 
ազդել է միջոցառումների ժամկետների 
տեսանկյունից՝ էքսպոներին մասնակցու-
թյուն, փորձի փոխանակում եւ այլն։ Իսկ 
նպատակի վրա չի ազդում։ Հաշվի առնենք՝ 
մենք ռազմավարությունը հենց, այսպես 
ասենք, հորիզոնական ենք սարքել։ Որպես-
զի տեսնենք, թե քաղաքականությունները 
ո՛ր ոլորտում (դեղագործությունում, տե- 
քըստիլում եւ այլն) ավելի լավ կարձա-
գանքեն։ Թե ո՛ր ոլորտում ավելի լավ 
«կդրսեւորվեն» արդիականացումն ու ար- 
տադրողականության բարձրացումը, որով-
հետեւ մրցունակության տեսակետից դա 
է ապագան։ Եթե խոսենք արտահանման 
քաղաքականությունից, ապա արդեն սկսել 
ենք միջազգային մեր գործընկերների 
հետ աշխատել, որպեսզի արտահանման 
աջակցության քաղաքականությունը որո-
շակիորեն փոխենք՝ հաշվի առնելով նաեւ 
համավարակի պայմանները։ Ներկայիս 
դրությամբ պարզ է, որ պլանավորման 
հորիզոնը դեռ չի բացվել։ Այո, որոշակի 
տեղերում վիճակն ավելի պարզ է դառնում, 
բայց իմ խոսքը միջազգային շուկաներում 
ռազմավարական պլանավորման մասին է։ 
Դեռ պարզ չէ, թե միջազգային շուկաներում 
ինչ կլինի, եւ հայկական ապրանքները 
ո՛ր շուկայում կարող են մրցակցային 
առավելություն ստանալ։ Այդ պատճառով 
մեր արտահանման ծրագիրը պիտի սկսի 
ավելի շատ հենվել մասնավոր հատվածի 
պահանջարկի վրա։ Այսինքն, եթե մաս-
նավոր հատվածը զգում է, որ ինչ—որ 
տեղ կարող է մրցունակ դառնալ, մենք 
կարողանանք օգնել նրան, ուժեղացնել։ 
Մեր մասնավորը շատ լավ կարողանում է 
արագ փոփոխվող իրավիճակում տեսնել իր 
առավելությունը, բռնել դա եւ օգտագործել։ 
Մեր դերը լինելու է նրան օգնելը դեռեւս 
կարճաժամկետ եւ միջնաժամկետ հատ-
վածներում, որպեսզի իրենք ավելի ուժեղ 
լինեն, քան մրցակիցները։

— Երկարաժամկետ կտրվածքում դեռ 
սպասելու ենք մինչեւ համավարակի այս 
պայմաններում միջազգային պատկերը 
ավելի հստա՞կ դառնա։

ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ. 
ԿԱՐՃ, ՄԻՋԻՆ ՈՒ ԵՐԿԱՐ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ

— Այո։ Որովհետեւ պատկերը օրեցօր 
փոխվում է։ Օրինակ, սկզբում եթե են-
թադրում էինք, որ ՀՆԱ—ի պոտենցիալ 
աճի վրա համավարակը քիչ է ազդելու, 
ապա հիմա զարգացումները սկսում են 
այլ բան հուշել։ Սկզբում մտածում էինք՝ 
ինչպես անել, որ պոտենցիալ ՀՆԱ-ին մոտ 
աճենք, հիմա մտածում ենք՝ ինչպես անել, 
որպեսզի վերականգնենք պոտենցիալ 
ՀՆԱ-ն։

— Իսկ որո՞նք են պոտենցիալ ՀՆԱ-ի 
վերականգնման ուղղությունները։

— Լավն այն է, որ վերականգնման 
հիմնական կառուցվածքային ուղղություն- 
ները նույնն են, ինչի մասին կառա-
վարությունն անընդհատ խոսում է։ Դա 
ենթակառուցվածքների ներդրումներն են, 
առողջապահության եւ կրթության ոլորտ- 
ներում ներդրումները։ Այսինքն՝ հնարավոր 
է համավարակից հետո ավելի շատ 
ներդրումներ լինեն առողջապահության, 
քան մեկ այլ ոլորտում։ Բայց դա սկըզ- 
բունքային քաղաքականության ծանր փո- 
փոխություն չի ենթադրում, որովհետեւ, 
միեւնույնն է, մենք դեռ պետք է շա-
րունակենք մարդկային կապիտալը ստեղ- 
ծել, իսկ դա արվում է կրթությամբ, 
առողջապահությամբ եւ ենթակառուց-
վածքներով։ Մեր ընդհանուր քաղաքակա-
նության մեջ փոփոխությունն այն է, որ 
հիմա սկսում ենք ավելի շատ խոսել ոչ 
միայն զարգացումից, այլեւ այսպիսի շո- 
կերի նկատմամբ տնտեսության որոշակի 
ռազմավարական հատվածների կայու-
նացումից։

— Այս պահի դրությամբ դրական մի 
բան կարո՞ղ ենք փաստել։

— Դրականն այն է, որ Հայաստանի 
Հանրապետության համար բարձր կա-
րեւորություն ունեցող գրեթե բոլոր ոլորտ-
ները դեռեւս կայուն են այս պահին։ 
Իհարկե, վնասներն արդեն սկսում են 
երեւալ, բայց զգալի շոկեր դեռեւս չունենք։ 
Այսինքն՝ այն ոլորտները, որոնց փլուզումը 
կարող է կառուցվածքային խնդրի բերել, 
դեռ կայուն են։ Ոչ մի ապրանքի դեֆիցիտ 
դեռ չի նկատվում, ո՛չ սոցիալական եւ 
ո՛չ էլ հանրային ծառայությունների մա-
տակարարումների հետ կապված խըն-
դիրներ չկան։ Սա լավ նշան է։

— Հայաստանի տնտեսական աճի 
նվազման հետ կապված միջազգային մի 
շարք կազմակերպությունների կանխա- 
տեսումները տարբեր են։ Մե՛ր կան-
խատեսումը ո՞րն է։

— Միջազգային կանխատեսումների 
տարբերությունը մեթոդոլոգիաների տար-
բերությամբ է պայմանավորված։ Իսկ 
մեր պաշտոնականը հետեւյալն է. աճ չի 
լինելու, անկում է լինելու մոտավորապես 
2.6–2.8 տոկոսային շրջանակներում։ Սա 
միջին կայուն սցենարն է։ Բայց իրավիճակի 
վատացումը կարող է բերել այլ սցե-
նարների…

— Հասկանալի է։ ԿԲ-ն էլ արդեն ասել 
է, որ տնտեսական աճը բացասական է 
լինելու՝ խոսելով համավարակից առավել 
տուժած ոլորտներից, եւ որ կորոնավիրուսի 
տնտեսական ազդեցության մեխանիզմը 

հասկանալու համար մշակել է սեփական 
մոդելը՝ այդ ազդեցության ուղղությունները 
պարզելու համար։ Համապատկերում այլ 
հարց եմ ուզում հնչեցնել՝ կառավարության՝ 
տնտեսության մասով հակաճգնաժամային 
միջոցառումները թիրախային եղե՞լ են։ 
Կա՞ն վերլուծություններ։

— Ինչքանով են թիրախային եղել կամ 
հակառակը, վերլուծությունները ցույց կը- 
տան։ Բայց, միանշանակ, նպատակը եղել 
է այն, որ հնարավորինս թիրախային լի- 
նի։ Առաջին միջոցառումը (որ բանկային 
համակարգն էր օգտագործում), օրինակ, 
հստակ նպատակով է եղել. այն տնտե-
սավարողները, որոնք բավարար կայուն 
էին, էլ ավելի էին կայունանում։ Երկրորդ 
միջոցառումը, որ գյուղատնտեսական ո- 
լորտի աջակցությանն էր վերաբերում, 
դարձյալ հստակ նպատակային էր։ Եվ 
երրորդը, որ վերաբերում էր փոքր տնտե- 
սություններին՝ նույնպես. փորձում էինք 
լիկվիդայնության բացը վերացնել։ Որով-
հետեւ եթե այլ հավասար պայմաններում 
բիզնեսը մրցունակ է, ապա այս շոկային 
պայմաններում կարող էր խնդիրներ 
ունենալ գումարի պակասի պատճառով 
եւ փակվել։ Որոշեցինք դա թույլ չտալ։ 
Հարցնում եք՝ թիրախային եղե՞լ են։ 
Մասնագիտական առումով դա ցույց կտա 
ժամանակը։ Պետք է որ՝ այո։ Մաս-
նագիտական ուսումնասիրությունը շատ 
բան ցույց կտա՝ արդյոք մենք սխալներ 
չենք գործել, արդյոք ինչ-որ տեղ կարելի 
էր ավելի արդյունավետ գործել։ Սա 
շատ կօգնի ապագայում համանման 
իրավիճակներում։ Բայց պետք է հիշել, որ 
կառավարությունը գործում է արտակարգ 
պայմաններում։ Իսկ սա նշանակում է, 
որ այլ պայմաններում նույն որոշումը 
կայացնելու համար մենք շատ ավելի 
ժամանակ կծախսեինք վերլուծությունների 
վրա, իսկ այս պահին որոշումը կայացվել 
է լոգիկ շղթայի եւ մասնագիտական 
փորձի հիման վրա։ Մեր կարծիքով՝ 
միջոցառումները թիրախային են եղել եւ 
համապատասխանում են հայտարարված 
նպատակներին։ Իսկ արագ է եղել, թե ոչ, 
ազդեցության ծավալը բավարար է եղել, 
թե ոչ, եւ շատ այլ հարցերի պատասխան 
վերլուծությունը ցույց կտա, երբ վիճակը 
հանդարտվի։

— Երբ ուսումնասիրում էի համա- 
վարակի հետեւանքով մարտահրավեր-
ներին դիմակայելու տարբեր երկրների 
փորձը, պարզեցի, որ տնտեսությունում 
նրանք սկսել են էլ ավելի ուշադրություն 
դարձնել գյուղատնտեսությանը։ Խոսելով 
ոլորտային քաղաքականության փոփո-
խություններից՝ շեշտադրել էին փոքր 
գյուղացիական տնտեսություններ ունե- 
նալու ու դրանք զարգացնելու անհրա-
ժեշտությունը։ Որովհետեւ դրանք ավելի 
ճկուն դուրս եկան այս շոկի հանդեպ ու 
ինքնազբաղվածության հարց լուծեցին։ Այս 
մասով մեր բախտը կարծես բերել է…

— Հետաքրքիր բան եք ասում այն 
առումով, որ այո, ինչքան համակարգը 
ապակենտրոնացված է, այնքան կայուն 
է ռիսկերի նկատմամբ։ Հիմա անընդ-
հատ, ոչ միայն Հայաստանում, այլեւ 
բոլոր երկրներում տնտեսական քաղաքա-
կանության հարցերից մեկը հետեւյալն է 
լինելու. արդյոք պետք է կենտրոնանալ 
համակարգի կայունությա՞ն վրա, թե՞ պետք 
է շարունակել թիրախավորել աճը եւ որն է 
լինելու պետության դերը։ Սա ոտքի վրա 
քննարկելու հարց չէ, շատ լուրջ, խորքային 
խնդիր է՝ ընտրություն կայունության եւ 
աճի, արտադրողականության միջեւ։ Հաս- 
կանալու համար՝ ինչ ենք ուզում, որն 
է ճիշտ, որպեսզի այսպիսի շոկերի 
նկատմամբ կայուն լինե՞նք, թե՞ ուզում ենք 
արագ աճել։ Կամ՝ ինչ-որ միջանկյալ մի 
տարբերակ՝ ե՛ւ այն, ե՛ւ այն, որ իդեալական 
կլինի, բայց դա շատ բարդ բան է։ Բայց 
այս հարցը բոլորի սեղանին դրվելու է։ 
Ժամանակը շատ բան ցույց կտա։

Արմենուհի ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության 
համար բարձր կարեւորություն ունեցող գրեթե 
բոլոր ոլորտները դեռեւս կայուն են։ Վնասներն 
արդեն սկսում են երեւալ, բայց զգալի շոկեր 
դեռեւս չկան։ Ներկայացնում ենք «Հայաստանի 
Հանրապետություն» օրաթերթի հարցազրույցը 
էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Ավագ Ավա-
նեսյանի հետ։

Հուլիսի 10-ին Թուրքիայի Պետա- 
կան խորհուրդը չեղյալ հայտարարեց 
նախարարների խորհուրդի 1934 թ. 
նոյեմբերի 24-ի Այա Սոֆիան թան- 
գարանի վերածող որոշումը: Նա- 
խագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը 
նույն օրը ստորագրեց համապա-
տասխան հրամանագիրը եւ 86 տա- 
րի հետո Այա Սոֆիան կրկին դար-
ձավ մզկիթ: Հուլիսի 24-ին արդեն 
տաճարը կանոնավոր նամազի հա-
մար բացվեց մահմեդականների առ-
ջեւ: Բյուզանդական հրաշակերտ այս 
տաճարի վերածումը մզկիթի բուռն 
հակազդեցություն առաջ բերեց աշ-
խարհում: Փաստին վրդովմունքով 
արձագանքեցին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, Մի- 
ացյալ Նահանգների կրոնական ազա-
տության հանձնաժողովըՙ USCIRF-ը, 
Եկեղեցիների համաշխարհային խոր- 
հուրդը, Եվրոպական Միությունը, 
ընդհուպ պահանջելով Թուրքիայից 
չեղարկել Այա Սոֆիայի կարգա-
վիճակի փոփոխության որոշումը:

ԱՅԱ ՍՈՖԻԱՆ 
ՎԵՐԱԾՎԵՑ ՄԶԿԻԹԻ

Հակազդեցության հարցում այս 
կազմակերպություններին միացան 
Ավստրիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, 
Իտալիան, Իսպանիան, ԵՄ-ի անդամ 
բազմաթիվ այլ պետություններ եւ Անգ-
լիանՙ ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ: Հուլիսի 
12-ին, ցավ հայտնելով փաստի առթիվ, 
թուրքական իշխանությունների որո-
շումը դատապարտեց նաեւ Հռոմի 
Ֆրանցիսկոս պապը:

Հուլիսի 6-7-ին նախքան Այա Սո-
ֆիան մզկիթի վերածելու որոշումը, 
Ռուս ուղղափառ եկեղեցին, Կրեմլը եւ 
Պետական Դուման համատեղ ջան- 
քերով փորձեցին կանխել այդ նախա-
ձեռնությունը: Համայն Ռուսաստանի 
պատրիարքությունը, համարելով դա 
անիմաստ, զգուշացրեց, որ չի կարելի 
միջնադար վերադառնալ, Կրեմլը դիմեց 
թուրքական իշխանություններին, իսկ 
Դումանՙ նամակով Թուրքիայի ազ-
գային մեծ ժողովին: Որոշման ըն-
դունումից հետո Ռուս եկեղեցու պատ- 
րիարքարանը ցավով արձանագրեց, 
որ դա ավելի կխորացնի հակա-
սությունները կողմերի միջեւ, իսկ 
Կրեմլը հայտարարեց, թե Այա Սո-
ֆիան Թուրքիայի ներքին խնդիրն է: 
Կրեմլի այս դիրքորոշումը հստա-
կեցրեց ՌԴ արտգործնախարարի օգ-
նական Սերգեյ Վերշինինը: Հուլիսի 
13-ին նա «Հյուրրիյեթի» վկայությամբ 
հայտարարեց, որ Այա Սոֆիա տաճարի 
վերածումը մզկիթի Թուրքիայի իրա-
վասության տակ է եւ որեւէ այլ երկիր, 
այդ թվում Ռուսաստանը, իրավունք 
չունի խառնվելու այդ գործին:

Համենայն դեպս, ինչպես Այա Սո-
ֆիայի վերածումը մզկիթի վրդովեցրել 
էր միջազգային հանրությանը, այն- 
պես էլ մեծ տերությունների հա-
կազդեցությունը վրդովեցրեց թուր- 
քական կողմին: Մինչ թուրք հե-
ղինակները գանգատվում էին իսլա-
մական աշխարհից, թե մահմեդական 
ոչ մի պետություն չի ողջունում Այա 
Սոֆիայի առնչությամբ ընդունված 
որոշումը, հուլիսի 11-ին ասպարեզ է 
իջնում Իրանը եւ ի զարմանս թուր-
քական մամուլի, որոշման համար 
քննադատում Թուրքիային, նաեւ Էր-
դողանին, որդեգրած «օսմանիզմի» քա- 
ղաքականության եւ ընտրողների 
շրջանում կորցրած դիրքերն Այա Սո- 
ֆիայի միջոցով վերականգնելու նկըր- 
տումների համար: Այդ ամենի մասին 
նշել է իրանական «Էթեմադ» թերթը, 
ընդգծելով, որ տաճարը մզկիթի վե-
րածելու Էրդողանի նախաձեռնությունը 
վիճարկման առարկա է դարձել ոչ 
միայն քրիստոնյա Արեւմուտքում, այ-
լեւ Թուրքիայի ներսում:

Հակոբ ՉԱՔՐՅԱՆ,  
թուրքագետ


