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f1.1     Երկրի առևտրային հաշվեկշռի պակասորդը մեծ է, և կառավարությունն ու ԿԲ-ն 

նպատակադրում են կրճատել այն։ Միևնույն ժամանակ, չեն ցանկանում փոխել եկամտի 

մակարդակը։ Քաղաքականության ինչպիսի՞ զուգորդմամբ կարելի է հասնել այդ նպատակին, եթե 

երկիրը վարում է ճկուն փոխարժեքի քաղաքականություն, և կապիտալը կատարյալ շարժուն է։ 

Համարում ենք՝ Մարշալ-Լեռներ-Ռոբինսոն պայմանը տեղի ունի, նաև՝ ներքին ու արտաքին գները 

հաստատուն են ու իրար հավասար են։ 

vԱռևտրային հաշվեկշիռը բարելավելու մակրոտնտեսական առավել զորեղ գործիքը 

ազգային արժույթի արժեզրկումն է։ Սակայն ԿԲ-ն փոխարժեքի կարգավորում չի իրականացնում, 

քանի որ վարում է ճկուն փոխարժեքի քաղաքականություն։ Ուստի՝ ԿԲ-ն արժույթը պետք է 

արժեզրկի որ թե ուղղակիորեն, այլ անուղղակիորեն։ 

Պարզենք, թե մակրոքաղաքականությունը ինչպես է ազդում եկամտի (թողարկման) և 

փոխարժեքի վրա, երբ կապիտալը կատարյալ շարժուն է։ 

Ֆիսկալ և մոնետար ընդլայնումները երկուսն էլ ընդլայնում են թողարկումը։ Բայց փոխարժեքի 

վրա ազդեցությունը հակադարձ է՝ ֆիսկալ ընդլայնումը պայմանավորում է արժևորում, իսկ 

մոնետար ընդլայնումը՝ արժեզրկում։ 

 � �   � � 
Ֆիսկալ ընդլայնում + արժևորում  Ֆիսկալ սահմանափակում − արժեզրկում 

Մոնետար ընդլայնում + արժեզրկում  Մոնետար սահմանափակում − արժևորում 
Գումարային + ?  Գումարային − ? 
       

Ֆիսկալ ընդլայնում + արժևորում  Ֆիսկալ սահմանափակում − արժեզրկում 

Մոնետար սահմանափակում − արժևորում  Մոնետար ընդլայնում + արժեզրկում 
Գումարային 0 արժևորում  Գումարային 0 արժեզրկում 
 

Այսպիսով, երբ ֆիսկալ սահմանափակումն ուղեկցվում է մոնետար ընդլայնմամբ, ապա կարելի է 

հասնել եկամտի զրոյական փոփոխության և, միևնույն ժամանակ, պայմանավորել ազգային 

արժույթի արժեզրկում։ Վերջինն էլ հենց կապահովի առևտրային հաշվեկշռի բարելավումը։ 

Նկատենք, որ արդյունքում տոկոսադրույքը կրճատվում է։ Այսպես՝ կապիտալի կատարյալ հոսքերի 

դեպքում տոկոսադրույքի չապահովագրված համարժեքությունը՝ 
 = 
∗ + �� − �� �⁄ , մշտապես 

տեղի ունի։ Հետևաբար, երբ տեղի է ունենում արժեզրկում ու �-ն բարձրանում է, ապա հետագա 

արժեզրկման ակնկալվող դրույքը՝ �� − �� �⁄ , նվազում է։ Արդյունքում 
-ը կրճատվում է։ 
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g1.2     Նկարագրված քաղաքականության արդյունքում ինչպե՞ս է փոխվել ամբողջական 

պահանջարկի կառուցվածքը։ 

Քանի որ եկամտի մակարդակը չի փոխվել, բայց կառավարության ծախսերը կրճատվել են, ապա 

ամբողջական պահանջարկի մյուս բաղադրիչներն ընդլայնվել են։ 

Մասնավորապես, 
-ի կրճատման շնորհիվ ընդլայնվել են ներդրումները, իսկ արժեզրկման շնորհիվ 

ընդլայնվել է զուտ արտահանումը։ 

k2.     Ֆիքսված փոխարժեքի և կապիտալի կատարյալ շարժի դեպքում ինչի՞ է հավասար 

ներքին տոկոսադրույքը։ 

 

Երբ փոխարժեքը ֆիքսված է, ապա փոխարժեքի ակնկալվող փոփոխությունը հավասար է զրոյի՝ 

∆�� = 0: Ընդհանուր դեպքում, երբ կապիտալը կատարյալ շարժուն է, ապա տեղի ունի 

տոկոսադրույքի չապահովագրված համարժեքությունը՝ ∆�� = 
 − 
∗։ Ուստի՝ ֆիքսված փոխարժեքի 

դեպքում, երբ կապիտալը կատարյալ շարժուն է, ապա 
 = 
∗: 

Այսպիսով, երբ կապիտալը կատարյալ շարժուն է, և ԿԲ-ն վարում է ֆիքսված փոխարժեքի 

քաղաքականություն, ապա երկիրը կորցնում է տոկոսադրույքի նկատմամբ վերահսկողությունը, և 

այն հավասար է արտաքին տոկոսադրույքին՝ 
 = 
∗։ 

33.     Տոկոսադրույքների աճն ինչպե՞ս է ազդում փոխարժեքի վրա, եթե սկզբնապես 
 = 
∗, և 

տոկոսադրույքների չապահովագրված համարժեքությունը տեղի ունի։ 

Ըստ տոկոսադրույքների համարժեքության՝ ∆�� = 
 − 
∗։ Քանի որ սկզբնապես 
 = 
∗, ապա 


 − 
∗ = ����
� = 0    ⇒    �� = �, որտեղ �-ն ընթացիկ փոխարժեքն է,  ��-ն ակնկալվող փոխարժեքն է։ 

Այսինքն՝ սկզբնապես տնտեսությունում արժևորման կամ արժեզրկման ակնկալիք չկա։ 

Երբ 
∗ ↑, ապա 
 − 
∗ = ����
� < 0   ⇒     �� < �: Այսինքն՝ եթե տոկոսադրույքները սկզբնապես իրար 

հավասար են, ապա արտաքին տոկոսադրույքի աճի դեպքում տնտեսությունում ձևավորվում է 

ազգային արժույթի արժևորման ակնկալիք։ 

Իսկ երբ 
 ↑, ապա 
 − 
∗ = ����
� > 0   ⇒     �� > �: Այսինքն՝ եթե տոկոսադրույքները սկզբնապես իրար 

հավասար են, ապա ներքին տոկոսադրույքի աճի դեպքում տնտեսությունում ձևավորվում է 

ազգային արժույթի արժեզրկման ակնկալիք։ 
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x4.     Ինչպիսի՞ն է տոկոսադրույքի և փոխարժեքի կապը։ 

Տոկոսադրույքը որոշվում է փողի շուկայում, իսկ փոխարժեքը՝ արտարժույթի շուկայում։ Պարզենք, 

թե այդ երկու շուկաները ինչպես են միաժամանակ հավասարակշռվում։ 

Փողի շուկան նկարագրենք փողի իրական քանակի՝ � �⁄ , և տոկոսադրույքի՝ 
, 

տարածությունում։ �-ը փողի անվանական քանակն է, �-ն գների մակարդակը, ուստի՝ դրանց 

հարաբերությունը փողի իրական քանակն է։ Իսկ տոկոսադրույքը կարող ենք մեկնաբանել իբրև 

փողի գին։ Հետևաբար՝ մեր նկարագրած տարածությունը մեզ վաղուց ծանոթ գին-քանակ 

տարածությունն է։ 

Փողի առաջարկը՝ �Ա, որոշում է կենտրոնական բանկը։ Փողի պահանջարկը՝ �Պ = ��+, 
−�, 
հակադարձ համեմատական է տոկոսադրույքին, և ուղիղ համեմատական է եկամտին։ 

Հավասարակշիռ տոկոսադրույքը որոշվում է, երբ փողի առաջարկը հավասարվում է 

պահանջարկին. գրաֆիկորեն դա փողի առաջարկի և փողի պահանջարկի ուղիղների հատման 

կետն է։ Համարում ենք, որ փողի առաջարկը տոկոսադրույքից կախված չէ, այդ պատճառով այն 

գծանկարում պատկերված է ուղղահայացի միջոցով։ Իսկ փողի պահանջարկը, քանի որ հակադարձ 

է տոկոսադրույքին, ապա գծանկարում պատկերված է վարընթաց կորի տեսքով։ 

 

Արտարժույթի շուկան նկարագրենք տոկոսադրույքի համարժեքության միջոցով։  

Դիցուք՝ դրամային ակտիվի (օրինակ՝ ավանդի կամ պարտատոմսի) տոկոսադրույքը 
 է: Եթե � 

դրամ ներդնենք այդ ակտիվում, ապա մեր ներդրումը մեկ տարի անց կավելանա հենց 
%-ով։ Դա էլ 

հենց անվանում ենք եկամտաբերության դրույք (ԵԴ)։ Ուրեմն՝ դրամային ակտիվի եկամտաբերության 

դրույքը 
 է. 

ԵԴդրամ = 
 

Դիցուք՝ դոլարային ակտիվի f տոկոսադրույքը 
∗ է։ Պարզենք, թե դոլարային ակտիվում � 

դրամ ներդնելու դեպքում որքան կկազմի եկամտաբերության դրույքը։  

Փողի շուկան 
 


 

�/� �/��! 


! 

�!Ա 

�!Պ 

h 



��������։ 	
������ 
�
�
��� 

©  Ա ր մ ա ն  Գ ա բ ր ի ե լ յ ա ն ,  2 0 1 7    76 

Նշանակենք դրամ/դոլար ընթացիկ փոխարժեքը �, իսկ ակնկալվող փոխարժեքը՝ ��։ Այսպիսով՝ 

� դրամը ներդնում ենք դոլարային ակտիվում։ Մեր � դրամը համարժեք է �/� դոլարի։ �/� դոլարը 

դոլարային ակտիվում 
∗ տոկոսադրույքով ներդնելու դեպքում մեկ տարի անց կունենանք 
"
� 1 + 
∗� դոլար։ Որպեսզի վերջինը կարողանանք համեմատել դրամի մեր ունեցած սկզբնական 

քանակի՝ �-ի հետ, անհրաժեշտ է, որ 
"
� 1 + 
∗� դոլարը դարձնենք դրամ։ Իսկ դա մի գործողություն 

է, որ Հայաստանում յուրաքանչյուրը ոչ թե վաղ դպրոցական, այլ վաղ օրորոցային տարիքում է 

սովորում։ Այն է՝ 
"
� 1 + 
∗� դոլարը պետք է բազմապատկենք դրամ/դոլար փոխարժեքով։  

Բայց մեկ րոպե։ 
"
� 1 + 
∗�-ը դոլարի այն քանակն է, որը մենք ստանալու ենք մեկ տարի անց, 

իսկ թե որքան է լինելու դրամ/դոլար փոխարժեքը մենք չգիտենք։ Հավատացնում եմ Ձեզ, թե որքան 

է լինելու դրամ/դոլար սփոթ փոխարժեքը մեկ տարի անց չգիտի ոչ ոք, նույնիսկ ՀՀ ԿԲ նախագահը։ 

Անշուշտ, ՀՀ ԿԲ նախագահի որոշումները մեծապես ազդում են փոխարժեքի վրա, բայց փոխարժեքը 

ուղղակիորեն ոչ ոք չի սահմանում և ոչ ոք ի զորու չէ սահմանելու։ Բայց դրա փոխարեն 

յուրաքանչյուրը կարող է կատարել փոխարժեքի իր սեփական կանխատեսումը (դա էլ ոչ ոք ի զորու 

չէ արգելելու)։ Տվյալ դեպքում մենք վերը պայմանավորվել էինք, որ փոխարժեքի ակնկալվող 

դրույքը նշանակում ենք ��։ Հետևաբար՝ 
"
� 1 + 
∗� դոլարը համարժեք է 

"
� 1 + 
∗���։  

Փաստորեն մեր � դրամը դոլարային ակտիվում ներդնելու դեպքում մեկ տարի անց կազմում է 
"
� 1 + 
∗��� դրամ։ Մեզ մնում է միայն պարզել, թե քանի տոկոսով է այն աճել։ Հենց այդ տոկոսն էլ 

անվանում ենք եկամտաբերության դրույք։ Բարեբախտաբար, դեռևս վաղ դպրոցական տարիքից 

բոլորը գիտեն, որ պարզելու համար, թե որքան է որևէ մեծության քանակն ընդլայնվել, անհրաժեշտ 

է վերջնական արժեքից հանել սկզբնական արժեքը և բաժանել սկզբնական արժեքի վրա. 

�� 1 + 
∗��� − �
� = ��

� 1 + 
∗� − 1 

Ուստի՝ � դրամը դոլարային ակտիվում ներդնելու արդյունքում եկամտաբերության դրույքը 

կազմում է. 

ԵԴդոլար = ��
� 1 + 
∗� − 1 

Եթե դոլարային և դրամային ակտիվների եկամտաբերության դրույքները նույնը չեն՝ 


 ≠ ��
� 1 + 
∗� − 1, ապա ներդրողները հակված են ձեռք բերել այն ակտիվը, որի 

եկամտաբերության դրույքն ավելի բարձր է։  

Ենթադրենք՝ դրամային ակտիվի եկամտաբերության դրույքն ավելի բարձր է 
 > ��
� 1 + 
∗� − 1։ 

Ներդրողները կընդլայնեն դրամային ակտիվի նկատմամբ պահանջարկը։ Բայց դրա համար նախ 

պետք է ձեռք բերեն դրամ։ Արդյունքում՝ դրամը կարժևորվի՝ �-ն կնվազի։ Բացի այդ կբարձրանա 

դրամային ակտիվի (օրինակ՝ պարտատոմսի) գինը, ինչից տոկոսադրույքը՝ 
-ը, կնվազի։ Միևնույն 

ժամանակ, դոլարային ակտիվի նկատմամբ պահանջարկը կկրճատվի, ինչից այդ ակտիվի գինը 

կնվազի ու հետևաբար՝ տոկոսադրույքը՝ 
∗-ը, կբարձրանա։ 

Կարճ պարզաբանում։ Այն, որ պարտատոմսի գինն ու տոկոսադրույքը հակադարձ են կախված, 

բոլորովին վերջերս վերլուծել ենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է ավանդին, ապա երբ դրամային 

ավանդների նկատմամբ պահանջարկն աճում է, ապա բանկերը, իբրև բանական արարածներ, 

դրամային ավանդի տոկոսադրույքը կրճատում են։ Իսկ դոլարային ավանդների նկատմամբ 

h 
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պահանջարկը երբ կրճատվում է, բանկերը, որպեսզի ավանդատուներին գրավեն, դոլարային 

ավանդի տոկոսադրույքը բարձրացնում են։ 

Նկարագրված փոփոխությունների արդյունքում երկու ակտիվների եկամտաբերության 

դրույքները կհավասարվեն. 

ԵԴդրամ = ԵԴդոլար 


 = ��
� 1 + 
∗� − 1 

Իսկ երբ եկամտաբերության դրույքները հավասարվում են, ապա ներդրողներն այլևս պատճառ 

չունեն մի արժույթը մյուսի փոխանակելու համար, և արտարժույթի շուկան հավասարակշռվում է։ 

Գծանկարում դրամային ակտիվի եկամտաբերության դրույքը պատկերված է ուղղահայացի 

միջոցով, քանի որ այն փոխարժեքից կախված չէ։ Իսկ դոլարային ակտիվի եկամտաբերության 

դրույքը պատկերված է վարընթաց կորի տեսքով, քանի որ այն սփոթ փոխարժեքից հակադարձ է 

կախված։ 

 

Հավասարակշռության  պայմանը կարող ենք ներկայացնել ակնահաճո տարբերակով. 

��
� 1 + 
∗� = 1 + 
          ⇒            ��

� = 1 + 

1 + 
∗       վերջինի երկու կողմից հանենք մեկ 

�� − �
� = 
 − 
∗

1 + 
∗       

∗-ը տոկոսադրույք է, իսկ տոկոսադրույքները բնականոն իրավիճակներում մեծ թվեր չեն 

լինում։ Օրինակ՝ ՀՀ ԿԲ վերաֆինանսավորման դրույքը 6.25% է, իսկ ԱՄՆ Դաշնային պահուստային 

բանկի դրույքը 0.75% է: Վերջին դեպքում դա նշանակում է, որ 
∗ = $.%&
!$$ = 0.0075:  

Հետևաբար՝ քանի ո 
∗-ը, սովորաբար, փոքր թիվ է, ապա  1 + 
∗ ≈ 1     ⇒ 

�� − �
� ≈ 
 − 
∗          ⇔        
 ≈ �� − �

� + 
∗ 
Այսպիսով՝ արտարժույթի շուկան հավասարակշռվում է, երբ փոխարժեքի ակնկալվող 

փոփոխությունը մոտավորապես հավասար է տոկոսադրույքների տարբերությանը։ 

Արտարժույթի շուկան 
 

� 

ԵԴ 
! 

�! 

ԵԴդրամ = 
! 

 

ԵԴդոլար = �+
�1 1 + 
∗� − 1 
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Փողի և արտարժույթի շուկաները նկարագրելուց հետո ժամանակն է, որ նկարագրենք դրանց 

կապը։ 

 

Երբ փողի առաջարկը �/��! է, ապա հավասարակշիռ տոկոսադրույքը 
! է, ինչը որոշվում է 

փողի շուկայում։ Իսկ երբ տոկոսադրույքը 
! է, ապա հավասարակշիռ փոխարժեքը �!, ինչը 

որոշվում է արտարժույթի շուկայում։  

Պարզենք, թե տոկոսադրույքի փոփոխության դեպքում փոխարժեքն ինչպես կփոխվի։  

 

Փողի շուկան 
 

Արտարժույթի շուկան 
 
 

� 

ԵԴ 

! 

�!  

ԵԴդրամ = 
! 

ԵԴդոլար = �+
� 1 + 
∗� − 1 

�/��! 

�!Ա 

�!Պ �/� 

�,Ա 


, 

�, 

�/��, 

Փողի շուկան 
 

Արտարժույթի շուկան 
 

� 

ԵԴ 

! 

�!  

ԵԴդրամ = 
! 

 

ԵԴդոլար = �+
�1 1 + 
∗� − 1 

�/��!    
 

�!Ա 

�!Պ �/� 
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7Համարենք, որ ԿԲ-ն ընդլայնում է փողի առաջարկը, ինչից փողի առաջարկի ուղիղը 

տեղաշարժվում է աջ՝ �!Ա-ից �,Ա։ Արդյունքում՝ հավասարակշիռ տոկոսադրույքը կրճատվում է 
!-ից 


,: 

Տոկոսադրույքի կրճատումից դրամային ակտիվի եկամտաբերության դրույքը 

համապատասխանորեն նվազում է 
!-ից 
,, և ԵԴդրամ ուղիղը տեղաշարժվում է ձախ։ Արտարժույթի 

շուկան վերահավասարակշռվում է, երբ դրամն արժեզրկվում է (փոխարժեքը �!-ից բարձրանում է 

�,)։ 

Այսպիսով՝ փոխարժեքի ակնկալվող  դրույքի, գների մակարդակի և արտաքին 

տոկոսադրույքի տրված արժեքների դեպքում, երբ ԿԲ-ն ընդլայնում է փողի առաջարկը, ապա 

տոկոսադրույքը կրճատվում է, և ազգային արժույթն արժեզրկվում է։ Համապատասխանորեն, երբ ԿԲ-ն 

կրճատում է փողի առաջարկը, ապա տոկոսադրույքը բարձրանում է, և ազգային արժույթն արժևորվում է։ 

r 
5.1     Դիցուք ժամկետային ավանդի տարեկան տոկոսադրույքը դրամով 17.5% է, դոլարով՝ 7.5%: 

Դրամ/դոլար սփոթ փոխարժեքը 480 է: Եթե ակնկալում ենք, որ մեկ տարի անց սփոթ փոխարժեքը 

կազմելու է 520, ո՞ր արժույթով է շահեկան ավանդ կատարելը։ 

 

Դոլարային ավանդի եկամտաբերությունն է 
&,$
-.$ 1 + 0.075� − 1 = 16.5%: Քանի որ դրամային 

ավանդի եկամտաբերությունը 17.5 է, ապա դրամային ավանդը շահեկան է։ 

 

5.2     Իսկ եթե ակնկալում ենք, որ փոխարժեքը մեկ տարի անց կազմելու է 550, ապա ո՞ր 

արժույթով է շահեկան ավանդ կատարելը։ 

 

Դոլարային ավանդի եկամտաբերությունն այդ դեպքում կկազմի 
&&$
-.$ 1 + 0.075� − 1 = 23.2%: 

Ուստի՝ նախընտրելի է դոլարային ավանդը։  

Շեշտենք, դոլարային ավանդի տոկոսադրույքը 10 նիշով փոքր է, բայց եթե ակնկալում ենք, որ 

դրամն արժեզրկվելու է մինչև 550, ապա դոլարային ավանդն ավելի շահեկան է։ 

b6.1     Ենթադրենք՝ Հունաստանի կառավարության մեկամյա (եվրոյով գնանշված) 

պարտատոմսի դրույքը 7% է, իսկ Ռուսաստանի կառավարության (ռուբլով գնանշված) 

պարտատոմսինը՝ 10% է։ Ենթադրենք նաև՝ ռուբլի/եվրո սփոթ փոխարժեքը 70 է։ Եթե ակնկալում 

ենք, որ մեկ տարի անց փոխարժեքը կազմելու է 75, ո՞ր պարտատոմսում է նախընտրելի ներդնել։  
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(2017թ-ի հունվարի 3-ի դրությամբ 10 տարի մարման ժամկետով ռուսական պետական պարտատոմսի 

եկամտաբերության դրույքը 8.37% էր, իսկ հունական պետական պարտատոմսինը՝ 7.11%։) 

Եկամտաբերության դրույքները համադրելի դարձնելու համար անհրաժեշտ է դրանք արտահայտել 

միևնույն արժույթով։ Իբրև հիմք վերցնենք ռուբլին։ 

Ռուսական պարտատոմսի եկամտաբերության դրույքը 10% է։ Հունական պարտատոմսի 

եկամտաբերության դրույքն է  
%&
%$ 1 + 0.07� − 1 = 14.6%: Հունականը նախընտրելի է։ 

c6.2     Ակնկալվող փոխարժեքի ո՞ր դրույքի դեպքում ռուսականը կլինի նախընտրելի։ 

1
70 1 + 0.07� − 1 < 0.1            ⇒              1 < 1.1

1.07 70 = 72 

Եթե ռուբլու ակնկալվող արժեզրկումը 72/70=2.9%-ից փոքր լինի, ապա ռուսական պարտատոմսը 

կլինի նախընտրելի։ 

Բայց հունական պարտատոմսերում ներդրում կատարելուց առաջ չմոռանանք, որ Հունաստանի 

կառավարության ֆինանսները խղճուկ վիճակում են։ Միայն 2017թ–ի հունվարին հունական 

կառավարությունը պետք է մարի 3մլրդ եվրոյի պարտք (կառավարության պարտք/ՀՆԱ 

հարաբերությունը 2015թ–ին Հունաստանում՝ 177.4%, Ռուսաստանում՝ 17.7%)։ Բացի այդ 

Հունաստանի կառավարությունը եվրո թողարկելու հնարավորություն չունի (այն թողարկում է 

եվրոպական կենտրոնական բանկը)՝ ի տարբերություն Ռուսաստանի կառավարության, որը կարող 

է անսահմանափակ ռուբլի թողարկել։ 

d7.     2015թ-ի հունիսին բրազիլական Փետրոբրաս նավթային ընկերությունը 

վաճառեց 2.5մլրդ դոլարի պարտատոմսեր 100 (հարյուր) տարի մարման ժամկետով, 8.45% 

կուպոնային դրույքով, գնանշված եվրոյով։ Հարյուր տարի հետո՝ 2115թ-ին հնարավոր է 

Փետրոբրասը, եվրոն, նավթը՝ իբրև հիմնական վառելիք, և նույնիսկ Բրազիլիան չլինեն։ Բայց 

չնայած դրան ներդրողները ցանկանում էին գնել շուրջ 13մլրդ-ի, այնինչ Փետրոբրասն 

առաջարկում էր ընդամենը 2.5մլրդ եվրոյի պարտատոմսեր։ Ինչո՞ւ էին ներդրողները ցանկանում 

ներդնել մի պարտատոմսում, որը հնարավոր է երբեք ամբողջությամբ չմարվի։ 

Համեմատենք օրինակ՝ գերմանական կառավարության և Փետրոբրասի պարտատոմսերը։ 

Գերմանական կառավարության 15 տարվա պարտատոմսի եկամտաբերությունը 2015թ-ի ավարտին 

0.855% էր (2017թ֊ի հունվարի 3-ին այն 0.496% էր)։ Եթե 2015թ-ին ներդնեինք €1000, ապա 15 տարի 

շարունակ կստանայինք տարեկան €8.55 եկամուտ, իսկ ժամկետի վերջում՝ մեր €1000-ը (համարում 

ենք, որ կուպոնը վճարվում է տարին մեկ անգամ):  

Տարեկան վճարների ապագա արժեքը (հաշվարկված նույն 0.855% դրույքով) հավասար է՝ 

23 = � 41 + 
�5 − 1

 6 = 8.55 41 + 0.00855�!& − 1

0.00855 6 = 8.55 ∗ 15.93 = 136.22 
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Հետևաբար՝ 15 տարի անց կունենանք 136.22 + 1000 = €1136 

23 = �1 + 
�5�! + ⋯ + �1 + 
� + � 
Ունենք երկրաչափական պրոգրեսիա, որի հայտարարը 1 + 
� է։  

231 + 
� = �1 + 
�5 + ⋯ + �1 + 
�, + �1 + 
� 

23
 = �1 + 
�5 − �   ⇒       23 = � 41 + 
�5 − 1

 6 

Իսկ եթե €1000 ներդնենք Փետրոբրասի արժեթղթերում, ապա 100 տարի շարունակ կունենանք 

տարեկան €84.5 կուպոն, իսկ ժամկետի վերջում €1000 (դարձյալ համարում ենք, որ կուպոնը 

վճարվում է տարին մեկ անգամ)։ Բայց նախքան այդ առաջին 15 տարիների ընթացքում սոսկ 

կուպոնային վճարների (հաշվարկված նույն 0.855% դրույքով) ապագա արժեքը կլինի 84.5 ∗
15.93 = €1346: Այլ հավասար պայմաններում ներդրողներին ավելի հաճելի է ունենալ €1346, քան 

թե €1136:  

Փաստորեն, նույնիսկ եթե 15 տարի անց Փետրոբրասը դադարի գոյություն ունենալ և հետագա 

վճարումներ չկատարի, միևնույն է՝ նրա պարտատոմսը բավական գրավիչ է։  

Նկատենք նաև՝ տվյալ դեպքում արտարժութային ռիսկը զրո էր՝ երկու պարտատոմսերն էլ 

գնանշված էին եվրոյով։ 

Նշենք նաև, որ վերջին տարիներին 100 տարվա մարման ժամկետով պարտատոմսեր թողարկել են 

օրինակ Մեքսիկայի, Բելգիայի, Իռլանդիայի կառավարությունները։ Ընդ որում, Մեքսիկան 2010թ-

ից հետո 100 ամյա պարտատոմսեր թողարկել է երեք անգամ։ 

Աղյուսակ։ Մեքսիկայի կառավարության կողմից 100-ամյա պարտատոմսերի թողարկումները 

Տարեթիվը Ժամկետը Արժեքը Արժույթը Կուպոնային դրույքը 

2011 100 տարի $2մլրդ դոլար 6.1% և 5.96% 

2014 100 տարի £1մլրդ ֆունտ 5.75% 

2015 100 տարի €1.5մլրդ եվրո 4.2% 

 

2011թ-ին 100 ամյա պարտատոմսեր (750մլն դոլար ծավալով և 5.6% դրույքով) թողարկեց նաև 

Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական համալսարանը (MIT): 

o8.     Եվրոպական կենտրոնական բանկի (ԵԿԲ) ավանդային դրույքը ներկայում 

բացասական է՝ −0.4%։ Ի՞նչ է նշանակում բացասական տոկոսադրույք։ 

Իրական տոկոսադրույքը թեպետ կարող է լինել բացասական, բայց անվանական 

տոկոսադրույքի համար մինչև վերջերս տեսական մինիմումը համարվում էր զրոն։ Սակայն 

վերջին տարիներին մի շարք կենտրոնական բանկեր սկսել են կիրառել նախկինում երբևէ 

չկիրառված բացասական տոկոսադրույքների քաղաքականություն։ 

2014թ-ի հունիսին ԵԿԲ-ն ավանդային դրույքը սահմանեց −0.1%։ 
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Ի՞նչ է ԵԿԲ-ի ավանդային դրույքը։ Առևտրային բանկերին կենտրոնական բանկերը սովորաբար 

ներկայացնում են պարտադիր պահուստավորման պահանջ։ 

Օրինակ՝ ԵԿԲ-ն սահմանել է պարտադիր պահուստավորման 1% դրույք մինչև 2 տարի 

ժամկետով ավանդների համար (ավելի երկար ժամկետով ավանդների դեպքում դրույքը 0% է): 

Համեմատության համար ՀՀ ԿԲ-ն սահմանել է պարտադիր պահուստավորման 2% դրույք 

դրամային ավանդների համար և 18% դրույք արտարժութային ավանդների համար։ 

Բայց առևտրային բանկերը, սովորաբար, պահուստավորում են ավելի շատ, քան պահանջվում 

է։ Բանկերը դա հիմնականում անում են հարմարության նկատառումով։ Օրինակ՝ բանկերի 

միջև փոխհաշվարկների ժամանակ յուրաքանչյուր բանկի շատ ավելի հարմար է գումարը մեկ 

այլ բանկին փոխանցել ԿԲ-ում իր պահուստից մյուս բանկի պահուստին անկանխիկ 

փոխանցելու միջոցով, քան թե կանխիկ գումարը ֆիզիկապես մյուս բանկին հասցնելու 

միջոցով (դա ոչ միայն հարմար է, այլև անվտանգ ու նվազ ծախսատար է)։ 

Ընդ որում, կենտրոնական բանկերը, սովորաբար, առևտրային բանկերին վճարում են տոկոս՝ 

ավելցուկային պահուստների դիմաց։ Օրինակ՝ ՀՀ ԿԲ-ն ներկայում վճարում է 4.75% (դա ՀՀ ԿԲ 

տերմիններով կոչվում է «դրամական միջոցների ներգրավման տոկոսադրույք»)։ Իսկ ԵԿԲ 

տերմիններով ավելցուկային պահուստների դիմաց վճարվող տոկոսը կոչվում է «ավանդային 

դրույք»։ Եվ հենց այդ ավանդային դրույքն է, որ 2014թ-ի հունիսին ԵԿԲ-ն առաջին անգամ 

սահմանեց բացասական՝ −0.1%։  

Բացասական ավանդային դրույքի իմաստն այն է, որ ԵԿԲ-ն այլևս ոչ թե վճարում է 

ավելցուկային ավանդների դիմաց, այլ, ընդհակառակը, բանկերին ավելցուկային ավանդների 

դիմաց տուգանում է սահմանված դրույքի չափով։ 

Նախկինում (հին, բարի ժամանակներում) ավանդային դրույքը դրական էր։ Օրինակ՝ 2008թ-ի 

հոկտեմբերին այն 3.25% էր (ավելի բարձր ԵԿԲ-ի ավանդային դրույքը երբևէ չի եղել)։ Իսկ 

2014թ-ի հունիսին ԵԿԲ-ն ավանդային դրույքը, երկու տարի 0% մակարդակում պահելուց հետո, 

նվազեցրեց մինչև −0.1%։ Այնուհետև՝ 2014թ-ի սեպտեմբերին՝ −0.2%, 2015թ-ի դեկտեմբերին՝ 

−0.3%, 2016թ֊ի մարտին՝ −0.4%: Այսինքն՝ ներկայում ԵԿԲ-ն առևտրային բանկերից 

ավելցուկային պահուստների համար գանձում է 0.4%։ 

qՈ՞ր աննորմալն է գումարը տալիս մեկ ուրիշին, որը դրա դիմաց ոչ միայն չի վճարում, 

դեռ մի բան էլ գանձում է։ Կանխիկը պահելը հեշտ խնդիր չէ։ Իհարկե մենք կարող ենք մեր ուզած 

գումարը դնել մեր գրպանում ու սուլելով զբոսնել Երևանի փողոցներում (հաշվի առեք, որ 

Երևանը գերանվտանգ քաղաք է, աշխարհում նման քաղաքները քիչ են, օրինակ՝ 

Սանտյագոյում, Մանիլայում, նույնիսկ Չիկագոյում այդ սուլոցը շուտով կխլանա 

ատրճանակների ճարճատյունից)։ 

Բանկերի համար առավել ևս բարդ է կանխիկ պահելը, քանի որ այն շատ է։ Պետք է ապահովել 

այդ կանխիկի անվտանգ տեղափոխումը և շուրջօրյա պահպանությունը։ Ու հետևաբար՝ 0.4% 

տոկոսադրույքը, որը ԵԿԲ-ն ներկայում գանձում է, բանկերը շատ ցավագին չեն ընդունում, 

քանի որ այն կարելի է մեկնաբանել իբրև կանխիկը պահելու վճար, ընդ որում բավական ցածր 
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վճար։ Բայց ԵԿԲ-ի նպատակը, իհարկե, կանխիկ պահելու վճար գանձելը չէ։ Նրա նպատակն է 

կանխել գնանկումը և տնտեսությունը վերադարձնել բնականոն աճի ուղի։ 

Իսկ որքա՞ն են եվրոպական բանկերի ավելցուկային պահուստները։ Նախքան ճգնաժամը, չնայած 

նրան, որ ավելցուկային պահուստների դիմաց ԵԿԲ-ն վճարում էր դրական տոկոսադրույք, 

եվրոպական բանկերն աննշան ծավալի ավելցուկային պահուստներ էին պահում ԵԿԲ-ում, 

քանի որ բանկային համակարգում ավելցուկային կանխիկը քիչ էր։ 

Այսպես՝ 2008թ-ի հոկտեմբերին, երբ ԵԿԲ-ի ավանդային դրույքը 3.25% էր, ավելցուկային 

պահուստներն ընդամենը 2մլրդ եվրո էին։ Դրանք թռիչքաձև աճեցին 2012թ-ի երկրորդ կեսին, 

երբ շուրջ 4մլրդ եվրոյից բարձրացան մինչև ավելի քան 400մլրդ եվրո։ 2016թ-ի դեկտեմբերին 

ԵԿԲ-ում ավելցուկային պահուստները շուրջ 706մլրդ եվրո էին։ 

Պատճառն այն է, որ 2008-09թթ ճգնաժամից հետո ԵԿԲ-ն շեշտակիորեն ընդլայնեց բանկերին 

տրամադրվող կանխիկի ծավալները։ Նախկինում ԵԿԲ-ն կանխիկի ներարկումներ անում էր՝ 

հաշվի առնելով ընդհանուր Եվրատարածքում լրացուցիչ կանխիկի նկատմամբ պահանջարկը։ 

Իսկ առանձին բանկերը կանխիկի նկատմամբ իրենց պահանջարկը բավարարում էին այլ 

բանկերից, որոնք ավելցուկային կանխիկ ունեն, կարճաժամկետ պարտք վերցնելով։ 

Ճգնաժամից հետո, սակայն, բանկերը դադարեցին միմյանց վստահել, և բազմաթիվ բանկեր 

հայտնվեցին կանխիկի սուր պակասի իրավիճակում, այն դեպքում, երբ ընդհանուր բանկային 

համակարգում կար անհրաժեշտ քանակի կանխիկ։ Իրավիճակը շտկելու համար ԵԿԲ-ն սկսեց 

ֆիքսված դրույքով կանխիկ տրամադրել յուրաքանչյուր բանկի առանձին, որը դրա կարիքն 

ուներ։ Ընդ որում, բանկերը մտահոգված ճգնաժամի կրկնվելու հնարավորությամբ, սկսեցին 

ավելի շատ կանխիկ վերցնել ԵԿԲ-ից, քան տվյալ պահին իրենց անհրաժեշտ էր։ 

Կանխիկի աճը հատկապես շեշտակի էր 2012թ-ին, քանի որ ԵԿԲ-ն 2011թ-ի դեկտեմբերին և 

2012թ-ի մարտին բանկերին 3 տարի ժամանակով աննախադեպ ցածր՝ 1%, դրույքով 

տրամադրեց ավելի քան 1 տրլն եվրո։ 

2015թ-ի մարտին ԵԿԲ-ն նախաձեռնեց և առ այսօր շարունակում է «քանակական մեղմացումը», 

որի շրջանակում գնում է եվրոպական երկրների կառավարությունների և մասնավոր 

ձեռնարկությունների պարտատոմսերը։ Գնումների ծավալը սկզբում ամսական 60 մլրդ եվրո 

էր, իսկ ներկայում՝ ամսական 80 մլրդ եվրո է։    

Արդյունքում՝ եվրոպական բանկային համակարգում այնքան ավելցուկային կանխիկ է 

կուտակվել, որ առևտրային բանկերը նախընտրում են կանխիկը պահել ԵԿԲ-ում, թեպետ և 

դրա դիմաց ներկայում  վճարում են 0.4%։  

nՈ՞րն է բացասական դրույքի նպատակը։ ԵԿԲ-ի նպատակն է բացասական դրույքի 

միջոցով բանկերին խրախուսել, որ միջոցները ոչ թե կուտակեն ԵԿԲ-ի պահուստներում, այլ 

օգտագործեն վարկավորման ընդլայնման կամ արժեթղթերում ներդրումների նպատակով։ Այդ 

կերպ ԵԿԲ-ն ակնկալում է բարձրացնել գնաճի դրույքը մինչև նպատակային 2% (ներկայում 

այն 0.6% է), խթանել տնտեսական աճը (ներկայում՝ 1.7%) և կրճատել գործազրկությունը 

(ներկայում՝ 9.9%)։ 
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Ուրիշ ո՞ր բանկերն են նման քաղաքականություն կիրառում։ 2012թ-ի հուլիսից բացասական է 

Դանիայի ԿԲ-ի հիմնական տոկոսադրույքը (ներկայում այն −0.65%): Նպատակն է կանխել 

Դանիա կապիտալի ներհոսքը, որպեսզի դանիական կրոնը չարժևորվի (կրոնը 1999թ-ից ի վեր 

ֆիքսված է եվրոյի նկատմամբ 7.43-7.46 կրոն/եվրո միջակայքում)։ 

Հատկանշական է, որ աշխարհի երկրների մեծ մասը երազում են, որ կապիտալը ներհոսի, 

այնինչ Դանիան ու ևս մի քանի երկրներ խոչընդոտում են ներհոսքին։ Իսկ կապիտալը Դանիա 

ներհոսում էր հատկապես 2012թ-ի եվրոպական պարտքի ճգնաժամի ընթացքում, երբ 

Եվրատարածքը համակված էր ճգնաժամով, ու Դանիանն հազվագյուտ կայունության 

կղզյակներից էր։ 

Դանիայում ԿԲ-ն բացասական դրույքը կիրառում է բաց շուկայի գործարքների նկատմամբ։ 

Այսինքն՝ ԿԲ-ն, երբ առևտրային բանկերից պարտատոմսեր է գնում, ապա պարտատոմսերի 

գնից բացի տալիս է նաև 0.65% պարգև։ Իսկ երբ պարտատոմսեր է վաճառում, ապա 

պարտատոմսերի գնից բացի գանձում է 0.65% տուգանք։ Այդ կերպ ԿԲ-ն բանկերին 

խրախուսում է առավելագույն չափով միջոցներ ներգրավել իրենից և դրանք տրամադրել 

ձեռնարկություններին ու տնային տնտեսություններին։ 

Արդյունքում՝ Դանիայում իրավաբանական անձանց համար առևտրային բանկերում 

ավանդների տոկոսադրույքները նույնպես դարձել են բացասական (ֆիզիկական անձանց 

համար, համենայն դեպս՝ առայժմ, դրական են)։ Այսինքն՝ ձեռնարկությունները, եթե 

բանկերում ավանդ են կատարում, ապա դրա համար բանկերին վճարում են։  

Ավելին, որոշ հիփոթեքների տոկոսադրույքներ դարձել են բացասական (հիմնականում դա 

վերաբերում է նախկինում վերցված տատանվող դրույքով հիփոթեքներին)։ Այսինքն՝ եթե 

Հայաստանում և ԱՄՆ-ում ոմանք ճկռում են հիփոթեքի ծանրությունից, ապա Դանիայում 

ոմանք նույնիսկ հիփոթեքի դիմաց փող են ստանում, ոչ թե վճարում են (իհարկե, պետք է 

գիտակցել, որ սովորական իրավիճակում, եթե հիփոթեքի տոկոսադրույքը ցածր է (առավել ևս, 

եթե բացասական է), ապա դրա նկատմամբ պահանջարկը չափից ավելի է մեծանում, ինչից 

բարձրանում են անշարժ գույքի գները, և մի ոչ այնքան գեղեցիկ օր փուչիկը պայթում է, և 

տնտեսությունը գլորվում է անդունդը, ինչպես եղավ 2008-09թթ-ին։ Օրինակ՝ Կոպենհագենում 

բացասական տոկոսադրույքների շնորհիվ անշարժ գույքի գները 2015թ֊ին շուրջ 43%-ով 

բարձր էին 2010թ-ի համեմատ, թեպետ օրինակ՝ Լոնդոնի համեմատ Կոպենհագենում գները 

դեռևս զգալիորեն ցածր են։ Քառակուսի մետրի արժեքը Կոպենհագենի կենտրոնում 5 հզ եվրո 

է, իսկ Լոնդոնի կենտրոնում՝ 17.8 հզ եվրո։ Բայց օտարերկրացիների համար Դանիայում 

բնակարան գնելը չափազանց բարդ է՝ ի տարբերություն Լոնդոնի։ Ավելին, նույնիսկ 

դանիացիների համար բարդ է հիփոթեքով տուն գնելը, եթե գնորդը չի պատրաստվում այդ 

տանը բնակվել)։  

Այսպիսով՝ Դանիայի ԿԲ-ն բացասական դրույքի միջոցով խոչընդոտում է կապիտալի 

ներհոսքին, որպեսզի դանիական կրոնը չարժևորվի։ Իսկ արժևորման արգելակումը նպատակ 

ունի կանխել արտահանվող ապրանքների ու ծառայությունների մրցունակության անկումը։ 

Դանիական փորձը 2015թ-ի հունվարից կիրառում է Շվեյցարիայի կենտրոնական բանկը։ 

Շվեյցարիայում այն −0.75% է։ Դարձյալ նպատակն է կանխել կապիտալի ներհոսքը և 

շվեյցարական ֆրանկի արժևորումը։ 
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Բացասական է նաև Շվեդիայի ԿԲ-ի տոկոսադրույքը՝ −0.5%։ 2016թ-ի հունվարից բացասական 

է նաև Ճապոնիայի կենտրոնական բանկի ավանդային դրույքը՝ −0.1%: 

∗∗∗ 
Զրոյական տոկոսադրույքների քաղաքականության հետ մեկտեղ ԵԿԲ-ն, ինչպես նշեցինք, 

իրականացնում է քանակական մեղմացում։ Այսինքն՝ կառավարությունների և մասնավոր 

արժեթղթերի գնում (ամսական 80մլրդ եվրոյի չափով մինչև 2017թ-ի մարտ ամիսը, իսկ 

այնուհետև մինչև տարեվերջ ամսական 60մլրդ եվրոյի չափով)։ 

Ընդհանուր ցածր տոկոսադրույքները և քանակական մեղմացումը հանգեցրել են նրան, որ 

եվրոպական մի շարք կառավարությունների պարտատոմսերի եկամտաբերությունը ներկայում 

մոտ է զրոյի և կամ զրոյից ցածր է (հիշենք՝ պարտատոմսի գինը և տոկոսադրույքը հակադարձ 

են կախված, երբ պարտատոմսերի նկատմամբ պահանջարկն աճում է, և գինը բարձրանում է, 

ապա տոկոսադրույքը կրճատվում է, իսկ երբ գինը չափից ավելի է բարձրանում, ապա 

տոկոսադրույքը կարող է դառնալ բացասական)։ 

Օրինակ՝ Շվեյցարիայի կառավարության 10 տարի մարման ժամկետով պարտատոմսի 

եկամտաբերության դրույքը ներկայում բացասական է, և 2016թ-ի հունվարի 5-ին −0.2% էր։ 

Այսինքն՝ այդ պարտատոմսերի ընթացիկ շուկայական գինն այնքան բարձր է, որ երբ 

պարտատոմսի կուպոնային վճարներն ու վերջնական մարումը կատարվեն, ապա ներդրողներն 

իրենց գումարն ամբողջովին չեն կարողանա վերականգնել։ 
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