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Զսպող մոնետար քաղաքականության ազդեցությունը,  

երբ կապիտալը կատարյալ շարժուն է 
 

Հայեցողական մոնետար քաղաքականության ազդեցությունը վերլուծել ենք Մանդելլ-

Ֆլեմինգի մոդելի շրջանակում, և մասնավորապես պարզել ենք «անսուրբ երրորդության» 

դրսևորումը։ 

Այժմ դիտարկենք այն դեպքը, երբ ԿԲ-ն վարում է զսպող մոնետար քաղաքականություն։ 

Ինչպես գիտենք՝ ընդլայնող մոնետար քաղաքականության նպատակը եկամտի 

մակարդակի ընդլայնումն է։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե զսպող մոնետար 

քաղաքականության նպատակը եկամտի մակարդակի կրճատումն է։ Բայց դա ընդհանուր 

դեպքում անիմաստ է։ Եկամտի կրճատումն իմաստալից է այն դեպքում միայն, երբ եկամուտը 

գերազանցում է լրիվ զբաղվածության մակարդակը, քանի որ այդ դեպքում ԿԲ-ն եկամտի 

կրճատմամբ հետապնդում է ակնկալվող գնաճը զսպելու նպատակ։ 

Ինչպես գիտենք, երբ տնտեսությունում առկա է լրիվ զբաղվածություն, ապա ամբողջական 

պահանջարկի կորը հատում է ամբողջական առաջարկի կորին վերջինիս ուղղահայաց 

հատվածում։ Այդ դեպքում  պահանջարկի աճին զուգընթաց գնաճն անխուսափելի է: Իսկ  

գնաճի դեմ պայքարելու համար կարելի է իրականացնել  հենց զսպող մոնետար 

քաղաքականություն: 

Դիտարկենք այն դեպքը, երբ կապիտալը կատարյալ շարժուն է: Այս դեպքում, երբ ներքին 

տոկոսադրույքը տարբերվում է արտաքինից (�� ≠ ��), կապիտալն անսահմանափակ 

քանակությամբ տեղաշարժվում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ տոկոսադրույքները չեն 

հավասարվել (�� = ��): Ուստի BP ուղիղը, որն արտահայտում է հավասարակշռությունը 

արտարժույթի շուկայում, կունենա կատարյալ հորիզոնական տեսք: 

Երբ տնտեսությունը ընդհանուր հավասարակշռության վիճակում է, ապա IS-ը 

(ապրանքների շուկայում հավասարակշռությունը ներկայացնող ուղիղը), LM-ը (փողի 

շուկայում հավասարակշռությունը ներկայացնող ուղիղը ) և BP-ն կհատվեն միևնույն կետում: 

 

Զսպող  մոնետար քաղաքականությունը ֆիքսված փոխարժեքի դեպքում, երբ  կապիտալը 

կատարյալ  շարժուն է 

ԿԲ-ն, որպեսզի կրճատի եկամտի մակարդակը, բնականաբար պետք է կրճատի 

շրջանառության մեջ առկա փողի քանակը: Դա կարող է իրականացնել պետական 

պարտատոմսեր վաճառելու միջոցով: Արդյունքում �� ուղիղը կտեղաշարժվի ձախ՝  ���-ից 

���: Հետևաբար՝ տոկոսադրույքը կբարձրանա ��-ից �� ։ Իսկ ինչու՞. քանի որ պարտատոմսերի 

վաճառքի արդյունքում դրանց առաջարկը կավելանա, հետևաբար՝ գինը կընկնի, ուստի՝ 

տոկոսադրույքը կաճի (տոկոսադրուքի և պարտատոմսերի գնի միջև առկա է հակադարձ 

կապ): 

Տոկոսադրույքի աճի դեպքում կապիտալը անսահմանափակ կներհոսի մեր երկիր, քանի 

դեռ ներքին և արտաքին տոկոսադրույքները չեն հավասարվել: Բացի այդ, ազգային եկամտի 

կրճատման արդյունքում (
�-ից 
�) կկրճատվի ներմուծումը, հետևաբար կբարելավվի 

ընթացիկ հաշիվը (այս մոդելում այն հավասար է առևտրային հաշվեկշռին): Այս 

պայմաններում ի հայտ կգա արժևորման ճնշում, իսկ ԿԲ-ն, վարելով ֆիքսված փոխարժեքի 
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քաղաքականություն, բնականաբար այն թույլ չի տա: Նա կգնի արտարժույթ  ազգային 

արժույթի դիմաց, ինչի արդյունքում  տնտեսության մեջ նորից մեր փողի քանակությունը 

կավելանա. LM-ը կվերադառնա նախկին դիրք: 

 

    Ստացվեց, որ  ԿԲ-ի վարած քաղաքականությունը անարդյունավետ էր. տեղի ունի 

անսուրբ երրորդությունը՝ վարել զսպող մոնետար քաղաքականություն և միաժամանակ 

ֆիքսել փոխարժեքը, երբ կապիտալը կատարյալ շարժուն է, անհնար է: 

 

Զսպող  մոնետար քաղաքականությունը լողացող փոխարժեքի դեպքում, երբ  կապիտալը 

կատարյալ  շարժուն է 

Լողացող փոխարժեքի քաղաքականության դեպքում ԿԲ-ն դրամի արժևորմանը չի 

խոչընդոտի։ Մասնավորապես, տոկոսադրույքի աճի հետևանքով ներդրումները կկրճատվեն, 

բայց և կապիտալը կներհոսի, ինչից արժույթը կարժևորվի։ Թեպետ արժևորումը զուտ 

արտահանման վրա բացասական կազդի, բայց եկամտի կրճատումը կնվազեցնի ներմուծումը, 

իսկ տոկոսադրույքի աճը կապիտալի այնքան ներհոսք կապահովի, որ վճարային հաշվեկշիռը 

կդառնա ավելցուկային։ 

Ներդրումների կրճատման և արժևորման պատճառով �� ուղիղը կտեղաշարժվի ձախ՝  ���-

ից ���: Նոր հավասարակշռությունը կհաստատվի � կետում, որտեղ, ինչպես երևում է,  

եկամտի մակարդակը ցածր է նախկինից: 

Փաստորեն՝ զսպող մոնետար քաղաքականությունը լողացող փոխարժեքի դեպքում 

արդյունավետ է: 
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