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Այսօր, երբ համարյա երկու տարի է անցել այն պահից, երբ «ՔՈՎԻԴ 19»-ն առաջին 
անգամ պատեց աշխարհը, համավարակը շարունակում է ձևավորել 
համաշխարհային տնտեսության ընթացքը: Ակնկալվում է, որ 2021թ. Եվրոպայի և 
Կենտրոնական Ասիայի (ԵԿԱ) նոր ձևավորվող շուկաներ և զարգացող 
տնտեսություն ունեցող երկրներում տնտեսական ակտիվությունը կաճի և կկազմի 
5.5 տոկոս, ինչը սկզբնական կանխատեսված մակարդակից բարձր է՝ 
պայմանավորված տարվա առաջին կիսամյակում արտաքին պահանջարկի 
սպասվածից ուժեղ վերականգնմամբ, ինչպես նաև պատվաստումների ու 
աջակցության փաթեթների արդյունքում ներքին պահանջարկի աճով: 
Արտահանումների աճի տեմպը, ինչևէ, արդեն թուլանում է ինչպես աշխարհում, 
այնպես էլ տարածաշրջանում այսօր «ՔՈՎԻԴ 19»-ի առավել վարակիչ 
տարբերակների տարածման պատճառով, որի արդյունքում արդեն ընկել է նաև 
ներքին պահանջարկի վերականգնման մակարդակը: Գլոբալ համատեքստում այս 
փաստաթուղթն ամփոփ ներկայացնում է տարածաշրջանում տեղի ունեցած 
վերջին զարգացումները և տնտեսական հեռանկարը: Այստեղ նաև արդրադարձ է 
արվում մրցակցությանը, որը հանգուցային նշանակություն ունի համավարակից 
հետո հուսալի վերականգնման, ինչպես նաև կայուն ու տևական տնտեսական աճի 
համար: 

Կանխատեսվում է, որ 2022թ. վերականգնման տեմպը կլինի 3.4 տոկոս, երբ է´լ 
ավելի կկայունանա արտաքին պահանջարկը և ապրանքների գները, գլոբալ աճը 
կդառնա ավելի հաստատուն, և կդադարեցվի մակրոտնտեսական 
քաղաքականության շրջանակում տրամադրվող աջակցությունը: Ինչևէ, այս 
կանխատեսումը մնում է չափազանց անորոշ՝ հաշվի առնելով, որ համավարակը 
շարունակվում է, հատկապես պատվաստանյութի անհավասար հասանելիության 
և պատվաստում ստանալու խնդրում մարդկանց տատանողականության 
պայմաններում: Տարածաշրջանային վերականգնումը ուղեկցվում է արագորեն 
մեծացող գնաճով՝ պահպանելով իր խոցելիությունը ֆինանսական սթրեսի 
նկատմամբ, որը կարող է ի հայտ գալ արտաքին ֆինանսավորման պայմանների 
կտրուկ խստացման կամ քաղաքականությունների անորոշության և 
աշխարհաքաղաքական լարվածությունների շեշտակի խորացման արդյունքում: 

Թեև համաշխարհային տնտեսական ակտիվությունը վերականգնվում է, և 
ակնկալվում է, որ 2021թ. ԵԿԱ-ում արտադրանքի ծավալները կաճեն, սակայն 
«ՔՈՎԻԴ 19»-ի զսպումը դեռևս մարտահրավեր է տարածաշրջանում: 
Համավարակի սկզբում հիվանդության արագ տարածումը, մարդկանց տեղաշարժի 
սահմանափակումները և լոքդաունները՝ ուղղված վիրուսի տարածման զսպմանը, 
հանգեցրեցին առաջարկի ու պահանջարկի հետ կապված անսպասելի ցնցումներին, 
որոնց արդյունքում ընկան արտադրանքի ծավալներն ու արտադրողականությունը:

ԵԿԱ-ի տնտեսական տեսության մեջ գնահատվում է տարածաշրջանում 
ընկերությունների վրա «ՔՈՎԻԴ 19»-ի ունեցած ազդեցությունը՝ անդրադառնալով 
ճգնաժամի և վերականգնման ընթացքում մրցակցության ունեցած դերին: 
Ուշադրությունը կենտրոնացվում է մրցակցության վրա, որովհետև այն կապված է 
դինամիզմի հետ, շահադրդում է ընկերություններին լինել նորարար, խթանում է 

Ամփոփագիր
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առավել արդյունավետ ընկերությունների մուտքը շուկա և դրանց աճը՝ միևնույն 
ժամանակ դյուրինացնելով նվազ արդյունավետների ելքը: Կարևոր է, որ «ՔՈՎԻԴ 
19» ճգնաժամից դուրս գալուն զուգընթաց երկրներն ապահովեն այնպիսի 
մրցակցային գործարար միջավայր, որը նպաստավոր է նվազ արդյունավետ 
ընկերություններից դեպի առավել արդյունավետները ռեսուրսների վերաուղղման, 
այսինքն՝ «ստեղծարար ոչնչացման» գործընթացի համար:

«ՔՈՎԻԴ 19» համավարակի արդյունքում է´լ ավելի ակնառու դարձան 
սահմանափակ մրցակցության հետ կապված խնդիրները և տնտեսական աճի 
համար նրա հնարավոր հետևանքները: Ավելի փոքր ընկերությունների համար 
ավելի դժվար է ներդնել նոր տեխնոլոգիաներ կամ բիզնես մոդելներ, ավելի փոքր է 
կառավարության աջակցություն ստանալու հավանականությունը և, ըստ այդմ, 
ավելի մեծ է շուկայից դուրս գալու հավանականությունը: Այս պարագայում կարող 
է մեծանալ խոշոր ընկերությունների կենտրոնացումը և նրանց գերիշխող դիրքը՝ 
դրանով իսկ է´լ ավելի ընդլայնելով մրցակցության սահմանափակման 
հնարավորությունը այն պահին, երբ մրցակցությունն առավել քան երբևէ 
անհրաժեշտ է վերականգնումը խթանելու համար: Ընկալումների վրա հիմնված, 
ինչպես նաև կարգավորող մարմիններից ստացված ցուցանիշները վկայում են, որ 
ԵԿԱ-ի երկրների մեծ մասը կարող են բարելավել ինստիտուցիոնալ դաշտը և 
օրենքների կիրարկումը՝ ուղղված մրցակցային ուժեղ միջավայրի ապահովմանը, 
հատկապես Կենտրոնական Ասիայում և Հարավային Կովկասում:

Տարածաշրջանի նոր ձևավորվող շուկաներ և զարգացող տնտեսություն 
ունեցող երկրներում գործող ընկերությունների շրջանում անցկացված 
հետազոտության տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ «ՔՈՎԻԴ 19»-ը 
հիմնարար և տարասեռ ազդեցություն է ունեցել ընկերությունների վրա: 
Հետազոտության առաջին փուլում, որն անցկացվել է 2020թ. մայիս-նոյեմբեր 
ամիսներին, տարածաշրջանում գործող ընկերությունները նշել են, որ նախորդ 
տարվա համեմատ իրենց ամսական շրջանառությունը միջինում ընկել է 24 
տոկոսով, իսկ լրիվ հաստիքով աշխատողների թիվը՝ 10 տոկոսով: Մինչև 
հետազոտության երկրորդ փուլը, որն անցկացվել է 2020թ. նոյեմբերից 2021թ. 
մայիսն ընկած ժամանակաշրջանում, ամեն չորս ընկերություններից մեկը նշել է, որ 
հաջորդ վեց ամսում կունենա չմարված պարտավորությունների գծով ապառքներ: 
Ավելի փոքր ու երիտասարդ ընկերությունների համար «ՔՈՎԻԴ 19» ճգնաժամի 
հետևանքներն ավելի ծանր էին: Մինչև հետազոտության երկրորդ փուլը ավելի 
փոքր, երիտասարդ և կանանց կողմից ղեկավարվող տնտեսվարողների շրջանում 
սկզբնական անկումից հետո շրջանառությունը չի բարելավվել: 

Ճգնաժամերը կարող են կործանարար լինել շատ ընկերությունների համար, 
բայց դրանք հաճախ ունեն իրենց դրական կողմը՝ կատարելով մաքրողի դեր: Այդ 
մասին են վկայում զեկույցում ներկայացված փաստացի տվյալները, որոնք ցույց են 
տալիս, որ «ՔՈՎԻԴ 19» ճգնաժամի ընթացքում ԵԿԱ տարածաշրջանում, 
հատկապես առավել մրցակցային շուկաներ ունեցող երկրներում տնտեսական 
ակտիվությունը վերաուղղվել է դեպի առավել արդյունավետ ընկերությունները: 
Նախքան ճգնաժամը աշխատուժի ավելի բարձր արտադրողականություն ունեցած 
ընկերություններում գրանցվել է շրջանառության և աշխատողների թվաքանակի 
ավելի փոքր կրճատում՝ համեմատած նախաճգնաժամային փուլում աշխատուժի 
ցածր արտադրողականությամբ բնութագրվող ընկերությունների հետ: Բացի այդ, 
առավել արդյունավետ ընկերությունների շրջանում ավելի ակնառու էր առցանց 
գործունեության և հեռավար աշխատանքի աճի միջոցով ճգնաժամային 
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պայմաններին հարմարվելու միտումը: Այն, թե որքանով տևական կլինի 
տնտեսական ակտիվության վերաուղղումը դեպի առավել արդյունավետ 
ընկերություններ, կախված կլինի նրանից, թե արդյոք առավել արդյունավետ 
ընկերությունները կաճեն, իսկ նվազ արդյունավետները վերջին հաշվով դուրս 
կգան շուկայից:

Կարևոր է նշել, որ առավել մրցակցային շուկաներ և մրցակցությունը 
պաշտպանող առավել հզոր քաղաքականություններ ունեցող երկրներում է´լ ավելի 
մեծ է եղել ռեսուրսերի վերաուղղումը դեպի առավել արդյունավետ ընկերություններ: 
Նմանապես, պետական հատվածում ավելի մեծ թվով զբաղվածներ և բանկերում 
պետական ավելի մեծ մասնակցություն ունեցող երկրներում ցածր 
արդյունավետությամբ գործող ընկերություններից ռեսուրսերի վերաուղղումը 
դեպի առավել արդյունավետներին եղել է թույլ՝ պայմանավորված պետության 
ավելի մեծ դերակատարումից բխող ավելի թույլ մրցակցությամբ ու դինամիզմով:

Ի վերջո, շատ կառավարություններ ԵԿԱ-ում իրականացրել են 
քաղաքականության մակարդակում աջակցության ընդգրկուն սխեմաներ, որ 
կարող էին անհապաղ չեզոքացնել «ՔՈՎԻԴ 19» ճգնաժամի բացասական 
տնտեսական հետևանքները և ապահովել անմիջական օգնություն՝ ուղղված 
վատթարագույն հետևանքներից ընկերությունների և աշխատողների 
պաշտպանությանը: Պետական աջակցության ծածկույթը տարբեր երկրներում 
մեծապես տարբեր էր, սակայն միջինում ընկերությունների կեսը նշել է, որ 
համավարակի տնտեսական բացասական հետևանքներին արձագանքման 
շրջանակում ստացել է որոշակի պետական աջակցություն: Ընդհանուր առմամբ, 
պետական աջակցություն ստացած ընկերությունների շրջանում ավելի մեծ է նվազ 
արդյունավետ ընկերությունների թիվը,  ավելի խոշոր ընկերությունները ստացել 
են աջակցություն վճարումների երկարաձգման և հարկաբյուջետային 
արտոնության տեսքով, իսկ աջակցության միջոցառումներն ուղղվել են 
ընկերություններին՝ նախքան ճգնաժամը նրանց ունեցած նորարարության 
մակարդակից անկախ:

Կարելի է ասել, որ «ՔՈՎԻԴ 19» ճգնաժամի սկզբնական շրջանում 
իրականացված աջակցության ընդգրկուն միջոցառումներն ուղղվել են նվազ 
կենսունակ ընկերություններին, նախքան ճգնաժամը նրանց ունեցած 
նորարարության մակարդակից անկախ, և, ուստի, նշված միջոցառումները կարող 
են տևական բացասական հետևանքներ ունենալ մրցակցության և աճի համար: 
Կարևոր է, որ տնտեսական վերականգնման փուլ թևակոխելուն զուգընթաց բոլոր 
երկրների քաղաքականություն ձևավորողները նպատակահարմար պահին 
փուլային տարբերակով դադարեցնեն աջակցության միջոցառումները և 
ուշադրությունը կենտրոնացնեն մրցակցային գործարար միջավայրի խթանման 
վրա: Նման միջավայրը հանգուցային նշանակություն ունի ամուր վերականգնման, 
ապագա ճգնաժամերի նկատմամբ դիմակայունության, կայուն ու տևական 
տնտեսական աճի համար:


