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 Մակ րոտն տե սա կան կար գա վոր ման ա մե նա կար ևոր ձեռք բե րու մը եր-
կա րա ժամ կետ կա յուն տն տե սա կան ա ճն է: Սա կայն հա ճախ զար գա ցող 
ե րկր նե րը նա խա պատ վու թյուն են տա լիս կար ճա ժամ կետ խն դիր նե րին՝ 
ի վնաս եր կա րա ժամ կետ ար դյուն քի, ի նչն էլ, որ պես կա նոն, բա ցա սա-
բար է ան դրա դառ նում ե րկ րում կեն սա մա կար դա կի և կյան քի ո րա կի վրա: 
Ը նդ ո րում, մակ րոտն տե սա կան կար գա վոր ման մե խա նիզմ նե րը են թադ-
րում են տն տե սու թյան զար գաց ման հենց եր կա րա ժամ կետ ռազ մա վա րու-
թյուն, այդ թվում նաև դրա մա վար կային քա ղա քա կա նու թյան ո լոր տում: 
Այս տե սան կյու նից ար ժու թային քա ղա քա կա նու թյու նը կար ևոր դեր է խա-
ղում տն տե սա կան ա ճի կա յուն տեմ պե րի ա պա հով ման հար ցում: Տն տե-
սա կան ա ճի տեմ պե րի վրա ար ժու թային քա ղա քա կա նու թյան ազ դե ցու-
թյան տե սան կյու նից Հա յաս տա նի օ րի նա կը հա տուկ հե տաքրք րու թյուն է 
ներ կա յաց նում: Սույն հե տա զո տու թյան հիմ նա կան վար կածն այն է, որ 
Հա յաս տա նում ի րա կա նաց վող ար ժու թային քա ղա քա կա նու թյու նը բե րել է 
տնտե սա կան ա ճի նե րու ժի զգա լի բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի:

Ն պա տակ ու նե նա լով տն տե սու թյու նում ֆի նան սա կան կա յու նու թյան 
ա պա հո վու մը և գնա ճի նպա տա կադ րու մը ՀՀ Կենտ րո նա կան բան կը տա-
րի ներ շա րու նակ կի րա ռել է և շա րու նա կում է կի րա ռել բա վա կա նին խիստ 
գոր ծիք ներ ազ գային ար ժույ թի (դ րա մի) փո խար ժե քի կա յուն մա կար դա կի 

1 Исследование выполнено в Российско-Армянском университете за счет средств, выделенных 
в рамках субсидии МОН РФ на финансирование научно-исследовательской деятельности РАУ.
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պահ պան ման հա մար: Սա կայն նման քա ղա քա կա նու թյան հետ ևան քը 
դար ձավ ա ռա ջին հեր թին Հա յաս տա նի ար տա հան ման նե րու ժի կր ճա տու-
մը, այդ թվում նաև դե պի Ե ԱՏՄ ե րկր ներ, որ տեղ, հաշ վի առ նե լով տն տե-
սա կան ին տեգր ման խո րա ցու մը, ի հայտ են ե կել նոր զգա լի հնա րա վո-
րու թյուն ներ, ո րոնք մինչ օ րս չի հա ջող վում օգ տա գոր ծել։ Մեր կար ծի քով 
դե պի Ե ԱՏՄ ան դամ ե րկր նե րի, հատ կա պես Ռու սաս տա նի շու կա ներ հայ-
կա կան ապ րանք նե րի ար տա հան ման ը նդ լայն ման հնա րա վո րու թյուն նե րի 
սահ մա նա փակ ման հիմ նա կան պատ ճառն է Հա յաս տա նի և Ռու սաս տա նի 
կենտ րո նա կան բան կե րի կող մից կի րառ վող ար ժու թային կար գա վոր ման 
մո տե ցում նե րի ներ դաշ նա կեց ման բա ցա կա յու թյու նը:

 Հաշ վի առ նե լով վե րոն շյա լը՝ սույն հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում 
դր վել է հետ ևյալ խն դի րը. բա ցա հայ տել տն տե սա կան ա ճի տեմ պե րի վրա 
ար ժու թային քա ղա քա կա նու թյան ազ դե ցու թյան հիմ նա կան ու ղի նե րը 
Հայաս տա նում՝ ար ժու թային կար գա վոր ման այն հիմ նա կան գոր ծոն նե րի 
բացա հայտ ման նպա տա կով, ո րոնք բա ցա սա կան բնույթ են կրում ե րկ րի 
տն տե սա կան զար գաց ման հա մար:

 Ար ժու թային քա ղա քա կա նու թյան ազ դե ցու թյան հիմ նա կան ու ղի-
նե րը տն տե սա կան ա ճի վրա Հա յաս տա նում

 Դի տար կե լով Հա յաս տա նում տն տե սա կան ա ճի տեմ պե րը՝ կա րե լի է 
ա ռանձ նաց նել ե րեք հիմ նա կան փուլ, ո րոն ցից եր կու սը բնու թագր վում 
են ան կմամբ և մի այն 2001-2008թթ.-ն են տար բեր վում տն տե սա կան ա ճի 
բա վա կա նին բարձր տեմ պե րով (նկ.1): Սա կայն 2008-2009թթ. ճգ նա ժա-
մը զգա լի ո րեն դան դա ղեց րեց տն տե սա կան ա ճը Հա յաս տա նում՝ ա ռա ջին 
հեր թին ե րկ րի հա մա խառն ար դյուն քում ար տա քին գոր ծոն նե րի գե րիշ-
խա նու թյան պատ ճա ռով: Ի նչ պես եր ևում է նկ.1-ից, 2017թ.-ի դրու թյամբ 
հա մա խառն ներ քին ար դյուն քի ծա վալ նե րը դեռ չէ ին հա սել 2008թ.-ի մա-
կար դա կին: Այս պի սով, պարզ է դառ նում, որ նա խորդ ժա մա նա կա հատ-
վա ծում գրանց ված տն տե սա կան ա ճի բարձր տեմ պե րը չեն ու ղեկց վել 
տն տե սու թյու նում ի նս տի տու ցի ո նալ և կա ռուց ված քային փո փո խու թյուն-
նե րով և, այդ պի սով, չեն կրել ո րա կա կան բնույթ, ի նչն էլ իր հեր թին չի 
ստեղ ծել պա հուս տային բա զա տն տե սա կան ա ճի տեմ պե րի հե տա գա 
ա պա հով ման հա մար:

 Մյուս կող մից, այդ շր ջա նի տն տե սա կան ա ճը կա րե լի է հա մա րել վե-
րա կանգ նո ղա կան, քա նի որ ԽՍՀՄ փլու զու մից հե տո Հա յաս տա նում, 
ի նչ պես նաև Խորհր դային Մի ու թյան մնա ցած բո լոր ե րկր նե րում, տե ղի 
ունեցավ տն տե սու թյան ան կում և տն տե սա կան ա ճի տեմ պե րի զգա լի կո-
րուստ: Համա ձայն Ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան տվյալ նե րի՝ 
1992թ.-ին տն տե սա կան ան կու մը կազ մել է -41,8%. 
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Նկ. 1. Տն տե սա կան ա ճը Հա յաս տա նում

Աղ բյուրը՝ ՀՀ Կենտ րո նա կան բան կի տվյալ նե րի բանկ http://www.cba.am/
*Ն շում: ՀՆԱ, մլրդ Ա ՄՆ դո լա րով ը ստ հե ղի նակ նե րի հաշ վարկ նե րի

 Սա կայն մեր հաշ վարկ նե րը այլ թվեր են ցույց տա լիս (աղ.1)
Նախ ևա ռաջ, տվյալ պա րա գա յում ա ճը վե րա բե րում է ՀՆԱ-ին` դրա-

մա կան ար տա հայտ մամբ: Նկա րի վրա ներ կա յաց ված է նաև ՀՆԱ-ի 
ա ճի տեմ պե րը դո լա րային ար տա հայտ մամբ: Ի նչ պես կա րող ե նք տես-
նել, փո խար ժե քի տա տա նո ղա կա նու թյան, ի նչ պես նաև դրա մի փո խար-
ժե քի նպա տա կադր ման քա ղա քա կա նու թյան հետ ևան քով տն տե սա կան 
ա ճը դրա մային և դո լա րային ար տա հայտ մամբ ՀՆԱ-նե րի դեպ քում չի 
համընկ նում: Ա վե լին, օ րի նակ 2009թ.-ին տն տե սա կան ան կու մը դո լա-
րային արտա հայ տու թյամբ կազ մել է -25,4%, մինչ դեռ դրա մային ար տա-
հայ տու թյամբ՝ -14,1%:

 Մյուս կող մից, հենց ՀՆԱ-ի հաշ վարկ նե րը կաս կա ծի տե ղիք են տա լիս: 
Այս պես, ԽՍՀՄ վի ճա կագ րու թյու նը հաշ վում էր ՀԱԵ-ը որ պես տն տե սու-
թյան ծա վալ նե րի ցու ցա նիշ: Սա կայն, հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, որ ե րկ-
րի տն տե սու թյունն այն ժա մա նակ փակ էր, մենք կա րող են 1991թ.-ի ՀԱԵ-ը 
հա վա սա րեց նենք ներ կայիս ՀՆԱ-ի հետ: Քա նի որ 1991թ.-ին ռուբ լու փո-
խար ժե քը 58 կո պեկ էր մեկ դո լա րի դի մաց, ա պա հա սա րակ թվա բա նու-
թյու նը թույլ է տա լիս հաշ վել Հա յաս տա նի և Ռու սաս տա նի ՀՆԱ-ն (ՀԱԵ) 
դո լա րային ար տա հայտ մամբ: Այս պի սով, 1991թ.-ին Հա յաս տա նի ՀՆԱ-ն 
9,31 մլրդ Ա ՄՆ դո լար էր, ի սկ Ռու սաս տա նի նը՝ 915,02 մլրդ Ա ՄՆ դո լար: 
Ստաց ված ար դյունք նե րը հա մե մա տե լով Հա մաշ խար հային Բան կի վի ճա-
կագ րու թյան հետ՝ կա րող ե նք բա ցա հայ տել զգա լի տար բե րու թյուն ներ: 

Ընդ ո րում, հաշ վի առ նե լով, որ 1991թ.-ի դրու թյամբ Հա յաս տա-
նի Հանրա պե տու թյան տն տե սու թյու նը կազ մում էր Ռու սաս տա նի 
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տն տե սու թյան ծա վալ նե րի 1,14%-ը, կա րե լի է հաշ վել ՀՆԱ-ի ծա վալ նե րը 
այդ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար։ Մեր հաշ վարկ նե րը ցույց են տա լիս, 
որ Հա յաս տա նի ՀՆԱ-ն 1991թ.-ին գրե թե ե րեք ան գամ ա վե լի մեծ է ե ղել, 
քան նշ ված է Հա մաշ խար հային բան կի վի ճա կագ րա կան բա զա յում:

 Հար կա վոր է նշել, որ վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում ՀԲ-ը բազ միցս 
վերա նայել է ցու ցա նիշ նե րը՝ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյուն-
նե րի կող մից ի րա կա նաց վող ճշգր տում նե րի հի ման վրա: Սա կայն, մեր 
կար ծի քով, ի րա կան տվյալ նե րը բո լո րո վին այլ պատ կեր են ցույց տա-
լիս: Հաշվի առ նե լով մեր հաշ վարկ նե րը՝ կա րե լի է ա սել, որ ՀՆԱ ան կու-
մը նշված ժա մա նա կա հատ վա ծում կազ մել է -78,5%, գրե թե եր կու ան գամ 
ա վել, քան ներ կա յաց ված է ներ կայիս վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րում: 
Այսպի սով, մինչև 2006թ.-ը Հա յաս տա նի տն տե սա կան ա ճը կա րե լի է 
համա րել վե րա կանգ նո ղա կան:

 
Ա ղյու սակ 1

Հ ՆԱ հաշ վար կի մե թո դա բա նու թյուն Հա յաս տա նի հա մար 1991թ.-ի ն

1991
ՀԱԵ* 
(մլրդ 
ռուբ)

RUB/
USD****

ՀԱԵ 
(Հ ՆԱ) 

(մլրդ $)

Հ ՆԱ** 
(մլրդ $)

ՀԱԵ (ՀՀ)
/ ՀԱԵ 
(ՌԴ)

Հ ՆԱ*** 
(մլրդ $)

Հա յաս տան 16 0.58 9.31 2.07 1.14% 5.92

Ռու սաս տան 1400 0.58 815.02 517.96 100% 517.96

Ն շում ներ՝
*  ԽՍՀՄ պե տա կան վի ճա կագ րա կան կո մի տե, ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա կան 

ծա ռա յու թյուն՝ http://armstat.am/file/article/national_accounts_1997.pdf
**  Հա մաշ խար հային բան կի տվյալ նե րի բա զա՝ http://databank.worldbank.org, ՀՀ 

ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյուն՝ www.armstat.am 
***  ՀՀ ՀՆԱ – ՌԴ ՀՆԱ-ի 1.14%
**** Ռու սաս տա նի Բան կի տվյալ նե րի բա զա՝ http://www.cbr.ru/currency_base/OldVal/

Ձ ևա վոր ված ի րա վի ճա կը չէր կա րող իր ար տա ցո լու մը չգտ նել 
ե րկրի կեն սա մա կար դա կի վրա: Մեկ շն չի հաշ վով ՀՆԱ-ի մա կար դա կով 
Հայաս տա նը ներ կա յումս հետ է մնում մի ջին բարձր ե կամ տով ե րկր նե րի 
խմ բից (նկ. 2): Ը նդ ո րում, վեր ջին ե րեք տա րի նե րի ըն թաց քում ե րկրում 
չի դի տարկ վում զգա լի դրա կան փո փո խու թյուն այդ ցու ցա նի շի տե ս-
անկ յու նից:
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Նկ 2. Մեկ շն չի հաշ վով ՀՆԱ, Ա ՄՆ դո լա րով, Հա յաս տա նում և աշ խար հում 
Աղ բյուրը՝ Հա մաշ խար հային Բան կի տվյալ նե րի բա զա՝ http://databank.worldbank.org

Այս պի սով, վեր ջին տաս նա մյա կի ըն թաց քում մակ րոտն տե սա կան 
կար գա վո րու մը չի բե րել զգա լի դրա կան ար դյունք ներ՝ ե րկ րում կեն սա-
մա կար դա կի, ի նչ պես նաև կյան քի ո րա կի տե սան կյու նից:

 Հաշ վի առ նե լով հենց ար ժու թային կար գա վոր ման կար ևո րու թյու նը 
ան ցու մային տն տե սու թյուն նե րում՝ սույն հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե-
րում շեշ տը դր վել է տն տե սա կան ա ճի վրա ար ժու թային քա ղա քա կա նու-
թյան ազ դե ցու թյան աս տի ճա նի և ու ղի նե րի վրա:

 Հա յաս տա նի ար ժու թային քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան ար դյունք-
նե րը կա րե լի է տես նել նկ. 3-ո ւմ: Գրե թե ամ բողջ դի տարկ ված ժա մա նա-
կա հատ վա ծը բնու թագր վում է Ա ՄՆ դո լա րի նկատ մամբ դրա մի փո խար-
ժե քի կա յու նու թյամբ, բա ցա ռու թյամբ 2003-2008թթ.-ի ըն թաց քում դրա մի 
զգա լի ո րեն ա րժ ևոր ման ժա մա նա կա հատ վա ծի: Ա րժ ևոր ման ժա մա նա կա-
հատ վածն ա ռա վել հե տաքր քիր է, քա նի որ այն պետք է ու ղեկց վեր, ի սկ 

Նկ. 3. USD/AMD փո խար ժե քի դի նա մի կան Հա յաս տա նում, 19992017թթ., ա մսա կան
Աղ բյուրը՝ ՀՀ Կենտ րո նա կան Բան կի տվյալ նե րի բանկ՝ http://www.cba.am/
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ա վե լի ճիշտ` պայ մա նա վոր ված լի ներ տն տե սու թյու նում և տն տե սա կան 
ա ճի ձևա վոր ման մեջ զգա լի կա ռուց ված քային և ո րա կա կան փո փո խու-
թյուն նե րով, ո րոնք, ի նչ պես ար դեն ա սա ցինք, Հա յաս տա նի տն տե սու թյու-
նում նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում չեն դի տարկ վել:

Դի տար կե լով Հա յաս տա նում տն տե սա կան ա ճի տեմ պե րը Ա ՄՆ դո-
լա րի նկատ մամբ հայ կա կան դրա մի փո խար ժե քի ա րժ ևոր ման կամ ար-
ժեզրկ ման տե սան կյու նից` կա րե լի է գալ բա վա կա նին ոչ մի ան շա նակ 
եզ րա հան գում նե րի (նկ.4): Ե թե դրա մի ար ժեզրկ ման ժա մա նա կա հատ-
վա ծում 2000-2003թթ. դի տարկ վում է տն տե սա կան ա ճի բա վա կա նին 
կա յուն տեմ պեր, ա պա հա ջոր դող հինգ տա րի նե րին դրա մի ա րժ ևո րու մը 
նույն պես ու ղեկց վում էր ե րկ նիշ տն տե սա կան ա ճով: Այ նու հետև կա րե լի է 
նկա տել, որ ճգ նա ժա մին հա ջոր դող ժա մա նա կա հատ վա ծը՝ 2009-2017թթ., 
ե րբ դրա մի ար ժեզրկ մա նը հետ ևեց դրա մի կա յուն փո խար ժե քը, բնու-
թագր վում է տն տե սա կան ա ճի բա վա կա նին ցածր տեմ պե րով: Ը նդ հա նուր 
առմամբ այս ա մե նը հաս տա տում է հայ կա կան դրա մի փո խար ժե քի ձևա-
վոր ման ար հես տա կան բնույ թի մա սին վար կա ծը, ի նչն ա պա ցուց վել է մեր 
նա խորդ հե տա զո տու թյուն նե րում1:

Նկ. 4. Հա յաս տա նում տն տե սա կան ա ճի տեմ պե րը և AMD/USD փո խար ժե քը,  
19932017թթ.

Աղ բյուրը՝ Հա մաշ խար հային Բան կի տվյալ նե րի բա զա՝ http://databank.worldbank.org

1 Տե՛ս մանրամասն. Սանդոյան Է. Մ., Ոսկանյան Մ. Հ., Գալստյան Ա. Հ. «Արժութային փոխար-
ժեքի ձևավորման հիմնական գործոնների գնահատումը Հայաստանում»: «Ի՞նչ անել. 
Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական 
ուղղու թյունները» գիտագործնական խորհրդաժողով / Եր.: Անտարես, 2018. 148 էջ, և 
Сандояна Э. М., Восканян М. А. «Валютное регулирование в Республике Армения: проблемы 
и перспективы развития». По материалам семинара на тему «Политика валютного регу ли-
ро вания в РА: проблемы и перспективы развития»: Российско-Армянский университет (19 
октября 2016г.)/ Под редакцией Э. М. Сандояна, М. А. Восканян. – Ер.: Изд-во РАУ, 2017. – 44с.
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Այս կա պակ ցու թյամբ, Հա յաս տա նում տն տե սա կան ա ճի վրա ար ժու-
թային կար գա վոր ման ազ դե ցու թյան հիմ նա կան գոր ծոն նե րի գնա հատ-
ման նպա տա կով մեր կող մից դի տարկ վել է ՀՆԱ կա ռուց ված քը` հաշ-
վարկ ված օգ տա գործ ման ե ղա նա կով՝ դրա յու րա քան չյուր բա ղադ րի չի 
վրա հայ կա կան դրա մի փո խար ժե քի տա տա նո ղա կա նու թյան ազ դե ցու-
թյան տե սան կյու նից:

Ն կար 5. Հա յաս տա նի ՀՆԱ դի նա մի կան (օգ տա գործ ման ե ղա նա կով), 
մլրդ USD, և AMD/USD փո խար ժե քը

Աղ բյուրը՝ Հա մաշ խար հային Բան կի տվյալ նե րի բա զա՝ http://databank.worldbank.org

Օգ տա գործ ման ե ղա նա կով հաշ վարկ ված ՀՆԱ-ի հիմ քում ա ռա ջին 
հեր թին ըն կած են սպա ռո ղա կան ծախ սե րը: Վեր ջին տաս տա րի նե րի ըն-
թաց քում զգա լի ո րեն ա վե լա ցել են պե տա կան ծախ սե րը, ո րոնք այժմ ՀՆԱ 
կա ռուց ված քում զբա ղեց նում են ե րկ րորդ տե ղը: Ը նդ ո րում, զուտ ար տա-
հա նում բնու թագր վում է ա նընդ հատ բա ցա սա կան նշա նով, ի սկ կա պի տա-
լի հա մա խառն կու տա կու մը կազ մում է Հա յաս տա նի ՀՆԱ-ի ան նշան մա սը:

 Հաշ վի առ նե լով վե րը ներ կա յաց ված վեր լու ծու թյու նը` հե ղի նակ նե րի 
կող մից կա ռուց վել է սի մու լյա ցի ոն է կո նո մետ րիկ մո դել: Նմու շային ժա-
մա նա կա հատ վածն ը նդ գր կում է 2001-2017թթ. ե ռամ սյա կային տվյալ նե-
րը: Բո լոր փո փո խա կան նե րը ստուգ վել և մաքր վել են սե զո նայ նու թյու նից: 
Փո փո խա կան նե րի ստա ցի ո նա րու թյան մա սին վար կա ծի ստուգ ման նպա-
տա կով հե ղի նակ նե րը կի րա ռել են Դի կի-Ֆու լե րի ը նդ լայն ված թես տը1, 
ո րն ստու գում է փո փո խա կան նե րում մի ա վոր ար մա տի առ կա յու թյունը: 
Մի ա վոր ար մա տի թես տի օ ժան դակ ռեգ րե սի ան ու նի հետ ևյալ տես քը.
1 Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root Author(s): David A. 

Dickey and Wayne A. Fuller Աղբյուրը՝ Journal of the American Statistical Association, Vol. 74, No. 
366 (Jun. 1979), pp. 427-431.
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որ տեղ՝
 – ը նտ րո վի էկ զո գեն փո փո խա կան ներ, ո րոնք կա րող են բաղ կա ցած 

լի նել մշ տա կան կամ մշ տա կան և ժա մա նա կային մի տում նե րից; 
 – գնա հատ ման են թա կա ան հայտ պա րա մետ րեր

 – սպի տակ աղ մուկ
Զ րո յա կան և այ լընտ րան քային վար կած նե րը հետ ևյալն ե ն՝ 

.
 Վե րոն շյալ թես տի ան ցկա ցու մից հե տո պարզ դար ձավ, որ փո փո խա-

կան նե րը ստա ցի ո նար չեն: Ժա մա նա կային շար քե րը ստա ցի ո նար դարձ-
նե լու նպա տա կով հե ղի նակ նե րը կի րա ռել են ա ռա ջին տար բե րու թյուն-
ների մե թո դը: Մո դե լում նե րառ ված բո լոր փո փո խա կան նե րը և դրանց 
ա ռա ջին վի ճա կագ րա կան մշա կու մը ներ կա յաց ված է աղ. 2-ո ւմ:
 

Ա ղյու սակ 2 
Մո դե լում նե րառ ված փո փո խա կան նե րի ցու ցակ

Տ րանս ֆոր-
մացի ա

Սե զո նային 
ճշգր տում

AMD/USD փո խար ժեք ∆ln Այո

Ար տա հա նում ∆ln Այո

Ներ մու ծում ∆ln Այո

Տ րանս ֆերտ նե րի ներ հոսք ∆ln Այո

Մաս նա վոր սպա ռում ∆ln Այո

Տ րանս ֆոր մա ցի այից հե տո բո լոր փո փո խա կան նե րը են թարկ վել են 
մի ա վոր ար մա տի առ կա յու թյան կրկ նա կի ստուգ ման՝ հա մոզ վե լու հա մար, 
որ շար քե րը ստա ցի ո նար են:

 Մեր կող մից դի տարկ վել է հայ կա կան դրա մի փո խար ժե քի ազ դեցու-
թյու նը ՀՆԱ-ի վրա մաս նա վոր սպառ ման (C), ար տա հան ման (Ex) և ներ-
մուծ ման (Im) մի ջո ցով: Աղ. 3-ը ցույց է տա լիս մշակ ված մո դե լի հա վա-
սա րում նե րը: Սույն հա վա սա րում նե րը կազմ վել են՝ կի րա ռե լով աղ. 1-ում 
ներ կա յաց ված փո փո խա կան նե րը, ի սկ պա րա մետ րե րը գնա հատ վել են 
փոք րա գույն քա ռա կու սի նե րի մե թո դով կա ռուց ված ARMA մո դե լում: Հաշ-
վարկ ներն ի րա կա նաց վել են EViews 10 է կո նո մետ րիկ ծրագ րային փա թե թի 
մի ջո ցով:
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 Ա ղյու սակ 3
Գ նա հատ ված ռեգ րե սի ա ներն ու կի րառ ված հա վա սա րումնե րը

Գոր ծոն Ռեգ րե սի ա/ հա վա սա րում

Մաս նա վոր սպա ռում C = 0.075T + 0.15Im + 0.015

Ներ մու ծում Im (USD) = - 0.91NER + 0.03
Im (AMD) = Im (USD) * NER

Ար տա հա նում Ex (AMD) = EX (USD) * NER

 Մեր կող մից մշակ վել է եր կու սցե նար՝ հիմն վե լով հայ կա կան դրա-
մի դի նա մի կայի եր կու սցե նար նե րի վրա: Ա ռա ջին սցե նա րը կա ռուց վել է, 
են թադ րե լով, որ հայ կա կան դրա մի փո խար ժե քը շարժ վում է ռու սա կան 
ռուբ լու փո խար ժե քի հետ ներ դաշ նակ: Ե րկ րորդ սցե նա րի հա մար օգ տա-
գործ վել են հե ղի նակ նե րի կող մից հրա պա րակ ված հոդ վա ծում մշակ-
ված մո դե լի ար դյունք նե րը, որ տեղ մեր կող մից գնա հատ վել է ին հայ կա-
կան դրա մի ձևա վոր ման գոր ծոն նե րը VAR մո դե լի մի ջո ցով1: Գնա հատ-
ման արդյունք նե րը ցույց տվե ցին, որ լո ղա ցող փո խար ժեքն ա վե լի լավ է 
կլա նում ար տա քին ցն ցում նե րը Հա յաս տա նում և կա րող է կան խար գե լել 
փոխար ժե քի կտ րուկ թռիչք նե րը, և, հետ ևա բար, ար ժու թային ճգ նա ժա-
մե րը: Նկ. 6ը ցույց է տա լիս հայ կա կան դրա մի փաս տա ցի փո խար ժե քը 
(NER), ի նչ պես նաև նկա րագր ված եր կու սցե նար նե րի հա մար կի րառ ված 
փո խար ժեք նե րը՝ հա մա պա տաս խա նա բար NER_S1 և NER_S2:

Նկ. 6. Հայ կա կան դրա մի ան վա նա կան փո խար ժե քի փաս տա ցի և 
գնա հատ ված ար ժեք նե րը

Աղ բյուրը՝ ՀՀ Կենտ րո նա կան բան կի տվյալ նե րի բանկ՝ http://www.cba.am/, 
      հե ղի նակ նե րի կող մից ի րա կա նաց ված հաշ վարկ ներ

1 Սանդոյան Է.Մ., Ոսկանյան Մ.Հ., Գալստյան Ա.Հ. «Արժութային փոխարժեքի ձևավորման 
հիմնական գործոնների գնահատումը Հայաստանում»: «Ի՞նչ անել. Հայաստանի տնտե սու-
թյան զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները» գիտա-
գործնական խորհրդաժողով / Եր.: Անտարես, 20180 -148 էջ: Էջեր 146-147:
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Հ ՆԱ-ն եր կու սցե նար նե րի դեպ քում էլ հաշ վարկ վել է կի րա ռե լով մակ-
րոտն տե սա գի տու թյան մեջ հայտ նի հա վա սա րու մը՝ GDP=C+I+G+Xn, որ-
տեղ հա մա խառն կու տա կու մը (I) և պե տա կան ծախ սե րը (G) ըն դուն վել 
են որ պես ան փո փոխ պա րա մետ րեր: Նկ. 7-ը ցույց է տա լիս գնա հատ ված 
ՀՆԱ-ն ա ռա ջին (GDP_S1) և ե րկ րորդ (GDP_S2) սցե նար նե րի դեպ քում:

Նկ 7. Հա յաս տա նի ՀՆԱի փաս տա ցի և գնա հատ ված ար ժեք նե րը (մլն AMD)

Աղ բյուրը՝ ՀՀ Կենտ րո նա կան բան կի տվյալ նե րի բանկ` http://www.cba.am/, 
      հե ղի նակ նե րի կող մից ի րա կա նաց ված հաշ վարկ ներ

Ինչ պես ա կն հայտ է նկ. 7-ից, լո ղա ցող փո խար ժե քի և Կենտ րո նա կան 
Բան կի կող մից չմի ջամ տու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը, ա վե լին, Ռու սաս-
տա նի Բան կի ար ժու թային քա ղա քա կա նու թյան հետ ներ դաշ նա կեց ված 
քա ղա քա կա նու թյու նը կա րող է ին զգա լի ո րեն խթա նել տն տե սա կան ա ճը 
Հա յաս տա նում:

Եզ րա հան գում ներ
Է կո նո մետ րիկ վեր լու ծու թյան հիմ նա կան ար դյունք ներն են.
1.  Հայ կա կան դրա մի փո խար ժե քի ո ւղ ղա կի ազ դե ցու թյուն Հա յաս-

տա նի տն տե սա կան ա ճի վրա՝ ի րա կա նաց ված հե տա զո տու թյու նը 
չի բա ցա հայ տել: Սա կայն նման ազ դե ցու թյուն դի տարկ վում է ՀՆԱ 
կա ռուց ված քի հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րի վրա:

2.  Դի տար կե լով օգ տա գործ ման ե ղա նա կով հաշ վարկ ված ՀՆԱ-ի 
կա ռուց ված քը՝ կա րե լի է ա սել, որ տն տե սա կան ա ճի վրա ա մե նա-
մեծ ազ դե ցու թյունն ու նեն մաս նա վոր սպա ռու մը և զուտ ար տա-
հա նու մը: Ը նդ ո րում, ար ժու թային կար գա վո րումն ազ դում է մաս-
նա վոր սպառ ման վրա օ տա րերկ րյա մաս նա վոր տրանս ֆերտ նե-
րի մի ջո ցով: Պե տա կան ծախ սե րը և հա մա խառն կու տա կու մը չեն 
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են թարկ վում ար ժու թային փո խար ժե քի տա տա նո ղա կա նու թյան 
ազ դե ցու թյա նը: 

3. Ար ժու թային փո խար ժե քի ազ դե ցու թյունն ար տա հան ման վրա 
կրում է ոչ մի ան շա նակ բնույթ: Հա կա սա կան ար դյունք ներն ա ռա-
ջին հեր թին պայ մա նա վոր ված են ար տա հան ման կա ռուց ված քով, 
ո րը տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րում են թարկ վել է փո փո խու-
թյուն նե րի, ո րոնք կապ ված չէ ին շու կա յա կան գոր ծոն նե րի հետ: 

4. Հա յաս տա նի ար ժու թային քա ղա քա կա նու թյան ներ դաշ նա կե ցու մը 
Ռու սաս տա նի Բան կի կող մից ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նու թյան 
հետ կբե րի զգա լի դրա կան ար դյունք նե րի՝ տն տե սա կան ա ճի տե-
սան կյու նից: 

5. Եվ, վեր ջա պես, ցան կա նում ե նք նշել, որ ի նչ պես բազ միցս ա պա-
ցուց վել է մեր հե տա զո տու թյուն նե րում1, վեր ջին տաս տա րի նե րի 
ըն թաց քում ի րա կա նաց վող ար ժու թային կար գա վո րու մը հան գեց-
րել է ար տա հան ման նե րու ժի զգա լի կր ճատ ման, և, հետ ևա բար, 
տն տե սա կան ա ճի տեմ պե րի դան դաղ ման: Հա յաս տա նի ար ժու-
թային քա ղա քա կանու թյան ժա մա նա կին ներ դաշ նա կե ցու մը Ռու-
սաս տա նի քա ղա քա կա նու թյան հետ կա րող էր ու ժե ղաց նել Հա յաս-
տա նի օ գուտ նե րը Ե ԱՏՄ-ին ան դա մակ ցու մից և կա վե լաց ներ Հա-
յաս տա նի ար տա հան ման ծա վալ նե րը դե պի մաք սային մի ու թյան 
ներ քին շու կա ներ: 

Այս պի սով, ներ կա յումս ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել ար ժու թային 
կար գա վոր ման մո տե ցում նե րի զգա լի վե րա նա յում Հա յաս տա նում՝ ա ռա-
ջին հեր թին եր կա րա ժամ կե տում տն տե սա կան ա ճի կա յուն տեմ պե րի 
խթան ման նպա տա կով:

1 Տե՛ս Сандоян Э.М. «Перспективы выбора альтернативных подходов к политике валютного 
регулирования в Армении» Международный научно-практический журнал “Вест ник финан-
сового университета”- Москва, Том 21, N 1, 2017


