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Հոդվածում ներկայացվում է կորոնավիրուսի համավարակի 

հետևանքով առաջացած տնտեսական  ճգնաժամի հաղթահարման և 

տնտեսության հետճգնաժամային վերականգնման առանձնահատ-

կությունների ուսումնասիրությունը և վերլուծությունը: Հոդվածում 

վերլուծվել են նաև հետճգնաժամային փուլում հակաճգնաժամային 

քաղաքականության առաջնահերթությունները և առկա ռիսկերը: 

Բանալի բառեր. տնտեսական ճգնաժամ, կորոնավիրուսի 

համավարակ, համաշխարհային տնտեսություն, հակաճգնաժամային 

միջոցառումներ, հետճգնաժամային փուլ: 

 

Covid-19 համավարակով պայմանավորված համաշխարհային 

տնտեսական ճգնաժամը բավական յուրահատուկ է իր բնույթով, և 

ներկա պահի դրությամբ դեռևս դժվար է կանխատեսել դրա հետագա 

ընթացքըֈ Մի բան կարող ենք վստահաբար ասել, որ համաշխարհային 

տնտեսությունը նախկինում  դեռևս  չէր  բախվել նմանատիպ մի 

ճգնաժամի, որի հիմքում ընկած լիներ որևէ համավարակային 

իրավիճակֈ Եվ ըստ այդմ էլ՝ համաշխարհային մակարդակով աշխարհի 

գրեթե բոլոր երկրների կառավարությունները փորձել են ապահովել 

հնարավոր հավասարակշռություն՝ մարդկային կյանքեր փրկելու և 

տնտեսության մեծ անկում թույլ չտալու միջև [1]:  

Հարկ է նշել, որ կորոնավիրուսի համավարակն ինքնին այդքան 

սարսափելի չէ տնտեսության համար, որքան այն քայլերը, որոնք  

աշխարհի գրեթե բոլոր երկրները ստիպված էին ձեռնարկել 
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համավարակից պաշտպանվելու ուղղությամբ: Արտադրական 

ձեռնարկությունների գործունեության հարկադիր դադարեցումը և  

օդային ու ցամաքային հաղորդակցությունների խիստ սահմանափա-

կումները հանգեցրին տնտեսական ակտիվության ցուցիչի զգալի 

նվազման աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներումֈ Բացի այդ, Covid-19 

միանշանակ բացասաբար անդրադարձավ նաև համաշխարհային 

առևտրի և մատակարարումների ամբողջ շղթայի վրաֈ Ուստի 

անհրաժեշտ էր նաև գտնել օպտիմալ լուծումներ՝ բաց տնտեսության և 

ներքին արտադրողների պաշտպանության, արտաքին առևտրաշրջա-

նառության և տնտեսության ինքնաբավության ապահովման միջևֈ 

Միայն մեկ ամիս հարկադիր լոքդաունի արդյունքում համաշխարհային 

տնտեսությունը կորցրեց եռամսյակային ՀՆԱ-ի գրեթե մեկ քառորդըֈ Այս 

առումով կորոնավիրուսի համավարակը դարձավ  լուրջ փորձություն 

համաշխարհային տնտեսության համար, և նույնիսկ այն երկրները, 

որոնց Covid-19 համավարակը  հպանցիկ կերպով էր անդրադարձել,  

սեփական տնտեսության վրա այս կամ այն չափով զգացել են 

համավարակով պայմանավորված համաշխարհային ճգնաժամի 

բացասական ազդեցություններըֈ  

Համընդհանուր կարանտինի և տնտեսական գործունեության 

խիստ սահմանափակումների ֆոնին, որոնք կիրառվեցին բազմաթիվ 

երկրների կողմից՝ թույլ չտալու համավարակի կտրուկ տարածումը, 

2020 թվականին համաշխարհային տնտեսությունում գրանցվեց կտրուկ 

անկում՝ 3.3% չափով [3]ֈ Ինչ վերաբերում է առանձին երկրներին, ապա 

տնտեսական անկման մակարդակը զգալիորեն տատանվում է ըստ 

երկրների: Այսպես, առաջատար տնտեսությունները 2020 թվականին 

կրճատվել են 4.7%-ով, զարգացող տնտեսությունները՝ 2.2%-ով: Ըստ 

տարածաշրջանների՝ ամենամեծ անկումը թերևս տեղ է գտել 

Եվրոգոտում՝ 6.6%, այդ թվում՝ Մեծ Բրիտանիայում՝ 9.9%, Ֆրանսիայում՝ 

8.2%, Իտալիայում՝ 8.9%, Իսպանիայում՝ 11%, Գերմանիայում՝ 4.9%: 

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 2020 թվականին տնտեսական 

անկումը կազմել է 3.5%, Կանադայում՝ 5.4%: Ռուսաստանում 

տնտեսական անկումը կազմել է 3.1% [3]: Ինչ վերաբերում է 

Հայաստանին և հարևան երկրներին, ապա պատկերը հետևյալն է. 

Հայաստանում տնտեսական անկումը կազմել է  7.6% [4], Վրաստանում՝ 

6.2% [5], Իրանում արձանագրվել է 1.5% տնտեսական աճ [3], 

Ադրբեջանում՝ 4.3% [3], Իրանում արձանագրվել է 1.5% տնտեսական       

աճ [3]: Հետխորհրդային երկրներից թերևս միայն Մոլդովայում է 
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Հայաստանի հետ համադրելի մեծ անկում արձանագրվել, այն է՝ 7% [6]ֈ 

Նման տարբերությունները թերևս մեծապես պայմանավորված են 

կիրառված սահմանափակումների բնույթից և մասշտաբից, թեև 

Հայաստանի դեպքում տնտեսական ավելի մեծ անկման պատճառներից 

մեկը նաև 44-օրյա պատերազմն էր: 

Ակնհայտ է, որ 2020 թվականի ընթացքում  տնտեսական 

գործունեության ծավալների կրճատման տեմպերն աննախադեպ էին  

համաշխարհային տնտեսության պատմության մեջ: Սակայն, ըստ որոշ 

գնահատականների, իրավիճակն անհամեմատ ավելի վատ կարող էր 

լինել: Չնայած ճշգրիտ չափի մասին հստակ պատկերացում դժվար է 

ունենալ, սակայն ըստ ԱՄՀ գնահատականների՝ համաշխարհային 

տնտեսության կրճատումը կարող էր առնվազն երեք անգամ ավելի մեծ 

լինել, եթե երկրների կառավարությունների կողմից ժամանակին 

չձեռնարկվեին ճգնաժամին հակազդման արտակարգ  աջակցության 

միջոցառումները [3]:  

Տնտեսական գործունեության կտրուկ կրճատմանը  աշխարհի 

պետությունները արձագանքել են լայնամասշտաբ հակաճգնաժամային 

միջոցառումներով, որոնք բնականաբար որոշակիորեն տարբերվել են 

ըստ երկրներիֈ Երկրների հիմնական առաջնահերթությունը ճգնաժամի 

ազդեցության մեղմացումն էր հատկապես առողջապահության ոլորտի 

համար, իսկ հարկաբյուջետային քաղաքականության  հիմնական 

միջոցառումներն ուղղված են եղել բիզնեսի աջակցությանը և 

ազգաբնակչության սոցիալական ապահովության  խնդիրների լուծմանըֈ 

Աննախադեպ պետական աջակցության միջոցառումներն ամենայն 

հավանականությամբ կհանգեցնեն նրան, որ Covid-19-ով պայմանա-

վորված  տնտեսական անկման հետ կապված կորուստներն ավելի քիչ 

կլինեն երկարաժամկետ հատվածում, քան դրանք առկա էին 2008 

թվականի համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի 

դեպքում:  

Համավարակով պայմանավորված ճգնաժամի առանձնահատ-

կություններից մեկն էլ այն էր, որ վերջինիս տնտեսական հետևանքները 

միատեսակ չէին ըստ երկրների:  Հարկ է նշել, որ արտադրության 

անկումը հատկապես ուժեղ է եղել այն երկրներում, որոնք առավել 

կախված էին զբոսաշրջությունից, համաշխարհային առևտրից, ինչպես 

նաև միջազգային արժեշղթայից [2]: Ավելին, անկումը նաև մեծ էր այն 

երկրներում, որոնք ունեցել են հակաճգնաժամային հակազդման համար 

սահմանափակ հնարավորություններ: Ընդ որում՝ բազմաթիվ նման 
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երկրներում համավարակի տարածման սկզբնական շրջանում  

հարկաբյուջետային իրավիճակը եղել է անկայուն, և վերջիններս  ավելի 

քիչ հնարավորություններ ունեին առողջապահական ոլորտում  

լայնամասշտաբ միջոցառումներ իրականացնելու և ազգաբնակչությանը 

բավարար կենսաապահովման միջոցներ տրամադրելու հարցում: Այդ 

իսկ պատճառով նման երկրներում տնտեսությունը հայտնվել է 

բավական խոր ռեցեսիոն իրավիճակում, որը հատկապես բացասաբար է 

անդրադարձել ազգաբնակչության առանձին խմբերի զբաղվածության և 

եկամուտների մակարդակների վրա: Ընդհանուր առմամբ առավելապես 

տուժել են երիտասարդները, կանայք, կրթվածության համեմատաբար 

ցածր մակարդակ ունեցող աշխատողները և ոչ ֆորմալ հատվածում 

զբաղված անձինք:  

Անդրադառնալով եկամուտների անհավասարության խնդրին՝ 

պետք է նշել, որ համավարակի արդյունքում վերջինս ավելի շոշափելի է 

դառնում:  Մինչհամավարակային կանխատեսումների համեմատ՝ 2020 

թվականի արդյունքներով ծայրահեղ աղքատություն շեմից ցածր 

եկամուտ ունեցող մարդկանց թիվը գնահատվում էր առնվազն 95 

միլիոնով ավելի: Բացի այդ, կրթության ոլորտում կորուստներն ավելի 

մեծ էին հատկապես ցածր եկամուտ  ունեցող զարգացող երկրներում, 

որոնք դժվարանում էին հաղթահարել դպրոցների հարկադիր փակման 

խնդիրները, ինչը հատկապես ծանր անդրադարձավ անապահով 

ընտանիքների վրա: Կրթության անհավասարության հետ կապված  

դժվարություններն իրենց հերթին կարող են էլ ավելի սրել նաև 

եկամուտների  անհավասարության հիմնախնդիրն աշխարհում: Ելնելով 

վերոգրյալից՝ ճգնաժամի ազդեցությունները և տնտեսության 

վերականգնման հետ կապված իրավիճակն ըստ երկրների բավական 

փոփոխական է, և եկամուտների ցածր մակարդակ ունեցող զարգացող 

երկրներն անհամեմատ ավելի մեծ կորուստներ կունենան ինչպես 

միջնաժամկետ, այնպես էլ երկարաժամկետ հատվածում: 

2020 թվականի –3,3% անկումից հետո 2021 թվականին 

համաշխարհային տնտեսության աճը կանխատեսվում է մինչև 6 %՝ 2022 

թվականին  մինչև  4,4% վերջինիս նվազմամբ: Ընդ որում՝ 2020 թվականի 

տարեվերջի ԱՄՀ կանխատեսումների համեմատ՝ 2021 և 2022 

թվականների համաշխարհային տնտեսության աճի կանխատեսումներն 

աճել են համապատասխանաբար 0,8 և 0,2 տոկոսային կետերով՝ հաշվի 

առնելով որոշ խոշոր տնտեսություններում լրացուցիչ ֆիսկալ 
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աջակցության միջոցառումների շարունակականությունը և ազգաբնակ-

չության շրջանում պատվաստումների լայնամասշտաբ ընթացքը [3]: 

Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա ըստ ԱՄՀ ապրիլյան 

զեկույցում ներկայացված կանխատեսումների՝ 2021 թվականին 

տնտեսական աճը այստեղ կազմելու է մինչև 1%: Նշենք, որ 

տարածաշրջանի մյուս պետություններում, համաձայն նույն զեկույցի, 

2021 թվականին տնտեսական աճը կազմելու է՝ Վրաստանում՝ 3.5%, 

Ադրբեջանում՝ 2.3%, Ռուսաստանում՝ 3.8%, Իրանում՝ 2.5% [3]: Ինչպես 

տեսնում ենք, Հայաստանում կանխատեսվող տնտեսական աճը էապես 

զիջում է հարևան պետությունների ցուցանիշներին, ինչը 

պայմանավորված է առաջին հերթին մեր երկրում տնտեսական ավելի 

մեծ անկմամբ, ինչպես նաև կառավարության կողմից իրականացված 

հակաճգնաժամային միջոցառումների ոչ մեծ ծավալով և նեղ 

թիրախավորվածությամբ: Վերջիններս նաև աչքի չեն ընկել բարձր 

արդյունավետությամբ [2]: 

Դատելով, թե ինչպես են համաշխարհային մասշտաբով երկրների 

կառավարությունները պայքարում ճգնաժամի դեմ և ձեռնարկում 

լայնամասշտաբ միջոցառումներ ազգային տնտեսությունները խորը 

դեպրեսիայից փրկելու համար՝ ակնհայտ է, որ համաշխարհային 

տնտեսությունը ճգնաժամից դուրս կգա էապես ավելի շատ փոփոխված, 

, քան նախկինում տեղ գտած ճգնաժամերի արդյունքումֈ Նախևառաջ, 

ինչպես զարգացած, այնպես էլ զարգացող երկրների զգալի մասում 

կտրուկ աճել է թե՛ պետության, թե՛ բիզնեսի և թե՛ ազգաբնակչության 

պարտքային բեռը: Միայն 2020 թվականին վերջիններիս պարտքը աճել է 

28 տրիլիոն դոլարով: 2021 թվականի տարեսկզբի դրությամբ  

համաշխահային մասշտաբով պարտքի մակարդակը հասել է 281 

տրիլիոն դոլարի կամ համաշխարհային ՀՆԱ-ի 355%-ին [7]:  

Պարտքային նման բեռը բավական մտահոգիչ է` հաշվի առնելով նաև 

տնտեսական զարգացումների հետ կապված անորոշությունները: 

Սոցիալական հեռավորության պահպանումը, պատվաստա-

նյութերի մշակումը և բուժման տարբեր մեթոդների կիրառումը թույլ 

տվեցին կանխել վիրուսի տարածումը և փրկել բազում մարդկային 

կյանքեր, սակայն Covid-19 համավարակի հումանիտար 

ազդեցությունները աշխարհում դեռևս շարունակվում են ավելի քան մեկ 

տարի՝ չնայած ազգաբնակչության պատվաստումների լայնամասշտաբ 

իրականացմանը և տնտեսության վերականգնման հետ կապված 

որոշակի դրական ազդակներին: Ներկայումս համաշխարհային 
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տնտեսության զարգացման հեռանկարները դեռևս բնութագրվում են 

զգալի անորոշությամբ՝ կապված առաջին հերթին համավարակի 

հետագա ընթացքի հետ: 2020 թվականի երկրորդ կեսին, երբ թվում էր, 

թե տնտեսությունն արդեն դուրս է գալիս խոր ռեցեսիայից, բազմաթիվ 

երկրներ ստիպված են եղել վերականգնել սահմանափակող  

միջոցառումները՝ համավարակի երկրորդ և երրորդ ալիքների  

տարածման պատճառով: Զարգացումների նման անկանոն ընթացքը 

նշանակում է, որ տնտեսական վերականգնումը կլինի անհավասար, և 

դեռևս մոտ չէ համավարակի լիակատար ավարտը: Հիվանդների 

մասշտաբային բուժման հնարավորությունների պակասը, 

մահացության բարձր ցուցանիշը և գործազրկության մակարդակի աճն  

առաջացրել են  ծայրաստիճան սոցիալական լարվածություն ամբողջ 

աշխարհում: Իհարկե, ինչպես նշվեց, աշխարհի երկրների մեծ մասը 

սկսել է ազգաբնակչության պատվաստումների իրականացումը, որը 

խոստանում է աստիճանաբար նվազեցնել հիվանդության ծանրությունն 

ու վարակվածության դեպքերի քանակը, սակայն ազգաբնակչության 

պատվասվածության մակարդակը մինչ օրս զգալիորեն տարբեր են ըստ 

երկրների՝ պատվաստանյութերի հասանելիության հետ կապված 

խնդիրների պատճառով, ուստի ակնհայտ է, որ աշխարհի երկրները 

տարբեր ժամկետներում կհասնեն համատարած իմունիզացիայի բարձր 

մակարդակի: Բացի վերոգրյալից, պետք է նշել, որ այս ճգնաժամը 

բացահայտեց նաև աջակցության միջոցառումների գծով երկրների 

հնարավորությունների զգալի տարբերությունները, հատկապես  

ազգաբնակչության առավել խոցելի խավին բավարար օժանդակություն  

ցուցաբերելու հարցում:  

Համավարակով պայմանավորված ճգնաժամը համարվում է  

յուրօրինակ նաև այն առումով, որ մի շարք երկրներում տնտեսական 

աջակցության քաղաքականությունը  և  համատարած «լոքդաունի» 

պատճառով ազգաբնակչության մոտ ծախսելու հնարավորությունների 

բացակայությունը հանգեցրին խնայողությունների մակարդակի էական 

աճի: Մի կողմից՝ դրանք կարող են բավական կարճ 

ժամանակահատվածում ուղղվել դեպի շուկա՝ գնումների և ծախսերի 

ֆինանսավորման համար, եթե տնտեսական անորոշությունները 

նվազեն: Մյուս կողմից էլ անորոշություն կա առ այն, թե այդ 

խնայողությունների որ մասը կծախսվի՝ հաշվի առնելով բազմաթիվ 

ընկերությունների և տնային տնտեսությունների ֆինանսական վիճակի 
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վատթարացումը, ինչպես նաև վարկերի վճարման համար սահմանված 

մորատորիումի  ավարտը: 

Ընդհանուր առմամբ համաշխարհային տնտեսության զարգացման 

հեռանկարները բնութագրվում են բարձր անորոշությամբ, և 

իրադարձությունների հետագա ընթացքը կախված կլինի մի շարք 

գործոններից: Բացի յուրահատուկ շոկերի ստանդարտ շարքից, որոնք 

սովորաբար դիտարկվում են տնտեսական բոլոր կանխատեսումներում, 

ներկա դրությամբ համաշխարհային տնտեսության հետագա 

զարգացումները մեծապես կախված կլինեն՝ 

1) համավարակի նոր շտամների տարածման դինամիկայից, 

2) պատվաստանյութերի նկատմամբ համավարակի նոր շտամների 

զգայունությունից, 

3) պետական հակաճգնաժամային քաղաքականության միջոցա-

ռումների արդյունավետությունից,  

4) ֆինանսական պայմանների և բորսայական հիմնական 

ապրանքների գների շարժընթացից,  

5) հակահամավարակային սահմանափակումներին  տնտեսության 

հարմարվողականության աստիճանից: 

 Վերոհիշյալ գործոնների ուժգնացումը կամ թուլացումը, ինչպես 

նաև վերջիններիս առանձնահատկությունների համատեղումն ըստ 

առանձին երկրների, մեծապես կպայմանավորեն տարբեր երկրներում 

տնտեսական վերականգնման տեմպերն ու տնտեսության 

միջնաժամկետ վնասի չափերը:   

Անդրադառնալով ճգնաժամի հաղթահարմանն ուղղված 

տնտեսական քաղաքականության առաջնահերթություններին՝ պետք է 

նշել, որ չնայած երկրների զարգացման հեռանկարների միջև առկա 

էական տարբերություններին՝ այդ քաղաքականության հիմնական 

նպատակները բավական միատարր են: Դրանցից ամենակարևորը՝ 

ներկա առողջապահական ճգնաժամի հաղթահարումն ու 

զբաղվածության բնականոն  մակարդակին վերադառնալն է: Բացի այդ, 

երկրների կառավարությունները պետք է հնարավորինս սահմանա-

փակեն ճգնաժամի երկարաժամկետ հետևանքները և նվազեցնեն 

տնտեսական կորուստները, ինչպես նաև անհրաժեշտ է միջազգային 

կառույցների ջանքերով կրճատել անհավասարության մակարդակը 

ինչպես պետությունների ներսում, այնպես էլ աշխարհի մակարդակով 

առանձին պետությունների միջև: Ընդ որում՝ միջազգային սերտ 

համագործակցությունը կենսական նշանակություն ունի հատկապես 
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առողջապահության ոլորտումֈ Մասնավորապես, պետք է ապահովել 

անհրաժեշտ քանակով պատվաստանյութերի արտադրությունն ու 

բաշխումը հնարավորինս մատչելի գներով, որպեսզի աշխարհի բոլոր 

երկրները հնարավորություն ունենան արագ և անցնցում հաղթահարել 

համավարակը: Այս առումով անհրաժեշտ է նաև շուտափույթ կերպով 

վերացնել պատվաստանյութերի, դրանց արտադրության համար 

օգտագործվող հումքի, ինչպես նաև բժշկական պարագաների 

արտադրության համար գործող արտահանման սահմանափակումները: 

Համավարակի և դրա տնտեսական հետևանքների դեմ պայքարում 

դժվարությունները հաղթահարելու համար միջազգային հանրությունը 

պետք է սերտորեն համագործակցի՝ ապահովելու համար նաև 

ֆինանսական ռեսուրսներին հասանելիությունը ֆինանսական 

դժվարություններ ունեցող երկրների համար, որպեսզի վերջիններս 

հնարավորություն ունենան ապահովել ծախսերի շարունակակա-

նությունը առողջապահության, սոցիալական և ենթակառուցվածքների 

զարգացման ոլորտներում:  

Չնայած տնտեսական քաղաքականության նպատակների 

միասնականությանը՝ դրանց հասնելու համար անհրաժեշտ 

միջոցառումները պետք է համապատասխանեցվեն կոնկրետ  երկրների 

առանձնահատկություններին: Տնտեսական քաղաքականության 

միջոցառումների բազմազանությունը որոշակիորեն համակարգելու 

համար դրա գերակա խնդիրները կարող են ներկայացվել հետևյալ 

խմբերով.  

1) անհետաձգելի միջոցառումներ,  

2) տնտեսության վերականգնմանը միտված նախաձեռնություններ,  

3) հետհամավարակային փուլում ավելի դիմացկուն և ներառական 

տնտեսություն կառուցելուն միտված միջոցառումներ:  

Իհարկե, նման բաժանումը որոշ չափով պայմանական է, և 

գործնականում նշված փուլերի միջև սահմանները  շատ դեպքերում 

վերանում են, և տարբեր երկրներ  կարող են սկսել իրականացնել ավելի 

ուշ փուլերի հետ կապված միջոցառումները՝ մինչ ավելի վաղ 

նախատեսված փուլերի ավարտը:  Այնուամենայնիվ,  Ճգնաժամից դուրս 

գալու գլխավոր նպատակից բխում է, որ նշված հաջորդականությունը 

կարող է ուղղորդիչ դեր խաղալ՝ տնտեսական քաղաքականության 

առաջնահերթ խնդիրները սահմանելու և դրանց լուծմանը միտված 

միջազգային  համագործակցության ապահովման  համար: 
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Հաշվի առնելով տնտեսության զարգացման հեռանկարների հետ 

կապված մեծ անորոշությունը՝ քաղաքականություն մշակող և 

իրականացնող պետական կառույցները պետք է առաջնահերթ 

ուշադրության արժանացնեն տնտեսական քաղաքականության այն 

միջոցառումներին, որոնք նպատակահարմար կլինեն տվյալ պահին՝ 

անկախ աշխարհում տիրող իրավիճակից, մասնավորապես՝ 

սոցիալական պաշտպանության ամրապնդմանը, առողջապահության 

ոլորտին բավարար ռեսուրսներով ապահովմանը, կրթության և 

մասնագիտական պատրաստվածության ոլորտի զարգացմանը, ինչպես 

նաև բնապահպանական ենթակառուցվաքներում ներդրումների 

ապահովմանը: Բացի այդ, կառավարությունները պետք է պատրաստ 

լինեն ճկուն կերպով ճշգրտել տնտեսության աջակցության 

քաղաքականությունը, մասնավորապես՝ համավարակի հաղթահարման 

ուղղությամբ համընդհանուր լայնամասշտաբ աջակցության  

միջոցառումներից անցում կատարելով միջոցների ավելի արդյունավետ  

վերաբաշխմանը, խուսափելով անարդյունավետ ծախսային 

հոդվածների երկարաժամկետ պահպանումից, միաժամանակ  

ապահովելով սոցիալական ծախսերի պատշաճ մակարդակ:  

Ամփոփելով՝ պետք է նշել, որ հետհամավարակային փուլում 

աշխարհի պետությունները տարբեր ժամկետներում կհասնեն 

տնտեսության լիակատար վերկանգնմանը՝ կապված ճգնաժամի 

արդյունքում տնտեսական անկման մակարդակի, տնտեսության 

աջակցությանն ուղղված հակաճգնաժամային միջոցառումների   արդյու-

նավետության, ինչպես նաև պատվաստանյութերի հասանելիության 

խնդիրների հետ:  

Ընդհանուր առմամբ՝ տնտեսության վերականգնման հետ կապված 

ռիսկերը կարճաժամկետ հեռանկարում հավասարակշռված են՝ շնորհիվ 

աշխարհի բազմաթիվ երկրներում տնտեսական աջակցության 

լայնամասշտաբ միջոցառումների և ազգաբնակչության պատվաստում-

ների: Սակայն ապագայում վերջիններս կարող են որոշակի աճի միտում 

ունենալ՝ կապված համավարակի նոր բռնկումների և հնարավոր նոր 

սահմանափակումների հետ:  
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ОСОБЕННОСТИ АНТИКРИЗИСНОЙ ПОЛИТИКИ В КОНТЕКСТЕ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ COVID-19 И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ  

В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 

Саргсян  К. С. 

 

В статье представлен анализ преодоления экономического кризиса, 

вызванного пандемией коронавируса, а также исследование особенностей 

посткризисного восстановления экономики. В статье анализируются 

приоритеты антикризисной политики в посткризисной фазе и 

существующие риски в этой сфере. 

Ключевые слова: экономический кризис, пандемия коронавируса, 

мировая экономика, антикризисные меры, посткризисная фаза. 

 

FEATURES OF ANTI-CRISIS POLICY IN THE CONTEXT OF 

OVERCOMING COVID-19 AND RESTORING THE ECONOMY IN  

POST-CRISIS PERIOD 

Sargsyan K. S. 

 

The article presents the analysis of the measures aimed at overcoming the 

economic crisis caused by the coronavirus pandemic, as well as a study of the 

features of the post-crisis economic recovery. The article analyzes the 

priorities of anti-crisis policy in the post-crisis phase and brings out the 

existing risks in this area. 

Keywords: economic crisis, coronavirus pandemic, world economy, anti-

crisis measures, post-crisis phase. 
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