
ԿԱՐԾԻՔ

Ը.00.08 «Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավոյաւմV մասնագիտությամբ տնտեսագի

տության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար ներկայացված Սարեն Ռաֆի- 

կի Լեոնյանի «ՀՀդրամավարկայինքաղաքականությանցուցանիշների զգայունության 

տնտեսամաթեմատիկական վերլուծությունը»թեմայով ատենախոսության վերաբերյալ

Ատենախոսության թեմայի արդիականությունը

ճայասւռաևի 2,աևրաւղետությաև տնտ եսությունը հաճախ է բնութա գրվում գնաճի և 

համախառն եկամտի տատաևողակւսև վարքւսգծուի Նման վա րքա գծի պ ատճառները կարող 

են բազմազան լինել ա րտաքին ա ռնտ րա շրջա նա ռությունից մեծ կախվածություն, 

տնտեսության կւսռուցւիււծքայիև ոչ մեծ դիւ]երսիֆիկացիա, ղոլարիզա ցիա յի բւսրձր 

մակարդակ, ււտվեյււււյիև տնտեււությւււև առկա յություն և այլն: Նման տնտեսական 

պւսյմաննեյւում դյաւմավայւկայիև քւսղաքականության ղերը ա նկասկած մեծանում է, ոյւի 

ւսրղյունավետ կա ռա վա րմամբ հնարավոր է ա պ ա հովել գների կա յունությունը, նւղւսստել 

տնտեսական աճին և զբաղվածությւսն բւսրձր մակարղւսկիև:

Գնաճի նպատակւսղրմւսև ռւսգմավայւության պարւսգւսյում հա ջող դրամավարկային 

քաղաքականության իրա կա նացմա ն համար ա նհրաժեշտ  է ունենա լ հստակ 

փոխւււնցումային լքեխաևիզմներ, գնաճի կա նխատեսվա ծ և թիրա խային մակարդակների 

ճշգրտման համար կիրառված գործիքակազմի այւղյունավետություն:

ձամաշխարհային տնտեսությա ն գլոբալացման ներկա յիս պայմաններում 

մակրոտնտեսական ցնցումները և, հետնաբար, Կենտրոնւսկաև բանկերի գործողույդուն- 

ները պայմանավորված են ոչ միայն ներքին, այլն ւսրտւսքիև ցնցումներով: Գլոբւսլւսցլքաև ւսյս 

գործընթւսցև ազդում է դրա մա վա րկա յին քաղաքականությւսն իրա կա նա ցմա ն վրա տարբեր
ռ

առումներով և իր ետևից բերում՛ է մի շարք պարզաբանւքան ենթակա հարցեր, արղյո ք նման 

տնտեսական պ ա յմա ններում Կենտրոնական բանկը կա րողանում է կւսռւսվւսրել գնաճի 

մակարդակը, ինչպ իսի բացւսսւսկաև հետևանքներ է թողնում գնաճի տատանողական
օ  օ

վարքագիծը, ի ևչ գործոններ են ընկած գնաճի տ ատանողական վա րքա գծի հիմքում, իևչպե ս 

են ազդում գլոբւսլ զարգւսցոււքևերը երկրռւմ ներքին ղրւսմավւսրկւսյիև քաղաքականության 

ւսրղյուևաւ[ետության և հիմևակւսև մակրոտնտեսական ցուցա նիշների վրւս, որո ևք են ւպև 

փոխանցումային լքեխաևիզմները, որոնց արղյունաւխւռ կա ռա վա րման միջոցով Կենտրո

նական բանկը կւսրող է զսւղել գևաճայիև ճնշումները կամ բա րձրա ցնել տնտեսական 

ակտիվության մւսկւսրղւսկը: ձետազոտությունր նւ]իրված է ւսյս հա րցերի պարզաբանմւսնր, 

ինչն էլ պայմանավորում է ա տ ենա խոսությա ն թեմայի արդիականությունը:



Ատենախոսության նպա տա կն է գնահաւոել ձձ դրա մա վա րկա յին քաղաքականության 

ցուցանիշների զգա յունությունը ներքին և արտաքին գործոնների ցնցումների նկատւքամբ, 

վերհանել գնաճի տատւսնոդւսկանությւսն պ ատճառները և հետևա նքները:

Վ երոևշյա լնպ ա տ ա կների իրագործման համար ա տենախոսությա ն մեջ ա ռա ջա դրվել 

են հետևյալ խնդիրները.

•  Ուււոււքևււաիրել դրամաւիսրկայիև քաղւսքակաևությաև ւիոխւսևցումային մեխանիզմ- 

ևերի էույծյունը, ևերկայւսցնել զւսրգացող և զւսրգացած երկյւներում փոխւսևցումային 

մեխանիզմի լծակների գործունեության տարբերությունները,

•  նշել դրււււքաւիսրկւււյին քւսղաքականույ&յան ոազմավարույ&յունների աուււկնդություն

ներն ու թերությունները, Կենտրոնական բանկի գործիքակազմի կիրառման 

ւսնհրւսժեշւռությունևերը և հետևւսևքներր,

•  ևկարւււգրել դրա մա վա րկա յին քա ղա քակա նության էւքպիրիկ գնահատման 

լքիջւսգգւււյիև փորձը և դրանց հիմւսև ւխւս ձձ տնտ եսությա ն համար կւսռուցել և գնւսհւստել 

տնտեսամւսթեմւստիկւււկւււն լքոդելնեյւ,

•  գնահաւոել ձձ՜ում ւիողի պահանջա րկի զգա յունությունը դրամական ւոարբեր 

ագրեգատների դեպքում, բացւււհայտել աւլանդների զգա յունությունը տոկոսւււդրույքների 

փուիոխության նկւստմամբ,

•  գնահաւոել դրաւքավարկային քաղաքակաևույ&յաև ւիոխանցոււքայիև լքեխաևիզլքի 

լծակների ւսրդյունւսւխտությունը, բւսցւսհայտել այն լծակները, որոնք գործում են ձձ՜ում: 

Ներկայւսցևել դլսսմւսվարկային ք ւււ ղ ւս ք ա կ ւս և ո ւ թ յ ա ն կւպւճւսժամկետ և երկւսրւսժւսմկետ 

ագդեցություևևերը ւռնտեււության իրական հատվւսծի վրա,

•  էմւդիրիկ վերլուծույ^յունների հիլքաև վրա որոշել ձձ ֊ոււէ ձՆԱ ճեղքի ե գնաճի լքիջև 

կապի բնույթը, գնւսհւստել գնւսճի տւստւսևողւսկանության ա զդեցությունը տնտեսակւսև ւսճի 

վրա, ււյարգել գնւսճի տատւսնողակւսևությւսն հիմքում ընկած գպւծոևները,

•  Բւսցւսհւսյտել գլոբւււլ լքւսկրուոնտեււակաև ցնցումների ա զդեցությունը ձձ հիւէևւսկաև 

դրամւսվարկայիև ցուցա նիշների զգայունությւսև վրա, պւսրգւսբւսևել այդ ցնցումների ձձ 

ւռնւռեսությաև ւխւս ւիոխաևցլքլււն ուղիները:

Հետազոտության նպատակը և հիմնական խնդիրները



Ատենա խոսությունը բաղկացած է ներածությունից, երեք գլուխներից, 

եզրակացություններից, օգտագործված գրա կա նությա ն ցանկից և հավելւխւծևերից:

Ատենախոսության «Ներածություն» բաժնում հիմնա վորվել է յծեմայի ւսրղիա- 

կաևությունը, ներկա յա ցվել են հետւսգոտության նպատակը և խնղիրևեյւը, առարկան և 

օբյեկտը, տեսամեթոդակաև և տեղեկատվական հիմ՛քերը, ձևա կերպ վել են գիտական 

նորույթները, արդյունքների տեսւսկան ու գործևւսկաև նշանակությունը:

Ատենւսխոսությւսն ւսոաջին «Դրամավարկայիե քաղաքականության ցուցանիշների 

փոխկապվածությունևերը» գլխում մեկևւսբանվել են ղրամավարկայիև քաղաքականության 

ցուցւււնիշների ւիոխկւււււյւ[ւււծու]ծյունների մսաին տարբեր տնտեւսւպիտւսկան ղւղրոցների 

հիլքևւսկաև ղյտւյթևերը հւսմեմւստւսկաև ւլերլուծության միջոցուի Նկա րագրվել են 

ղրաւքւսւիււրկայիև քււպւսքակաևությաև հիմնւււկաև ուսզւքավարությունները, ղրւււնց 

կիրւււռւքան առւսւլելություևևերև ու թերությունները: Նկարագրւխլ են ւիոխանցոււէային 

մեխւււևիզմի ւսյև լծւսկներր, որոնց միջոցուլ Կ Բ ֊ն  կւսրող է ւսզղեցություն ունենալ 

պահւսևջւււրկի և, հետևւսբար, գևւսճի ւխա: Առաջին գլուխը եզյււսւիակւխլ է ղրամաւիսրկային 

քաղաքւււկանության ցուցանիշների ւ[արքագծի վերլուծությււււքբ:

Ատենախոսության երկրորղ «Դրամավարկային քաղաքականության ցուցանիշների 

զգայունության գնահատման մեթոդաբանական հիմքը» գլխոււք ևւււխ ւսմւիոփվել է 

ւիոխաևցումայիև մեխանիզւքի և ղրաւքավարկայիև քա ղա քակա նության ւււրղյու- 

նտվետությւււև, իևչւղեււ նաև փողի պահւսնջւսրկի զգայունությա ն գնւււհատմաև միջւււզգայիև 

և ձւսյւսստաևիև ւ]երւսբերող փորձի ւխրլուծությունը: Այս գլխում հեղինւսկը ներկ ւււյ ւսց ր ե լ է 

նաև ատենախոսության երրորդ գլխոււք տնտեււաւքաթեմասփկական վերլուծության հաւքւսր 

կառուցւիսծ ւքողելների ևկարւսգրություևը ե լքեյ&ողաբաևակաև ակնարկը:

Աւոենաիւո ս ութ]ւսև երրորդ «Դրամավարկային քաղաքականության ցուցանիշների 

զգայունության գնահատումը ձձ՜ում» գլխում կա տ ա րվել են ձձ՜ում փողի պահւսնջարկի 

գգւււյունությւսև, ղրւսւքւսւիււրկւսյիև ք ւս ղ ա ք ա կ ւս ն ո ւ թ յ ւս և ւիոխաևցոււքւսյիև լքեխաևիզմի 

ւսրղյունւսւլետությւսև և եյւկարաժամկետ ւսզղեցությւսև, գևւսճի և ձՆԱ ճեղքի 

տւստանողականությւսն երկւււրաժււււքկետ կապի, ձձ ղրաւքւսւլարկւււյին ք ւււ ղ ւււ ք ւււ կ ւս ն ո ւ թ յ ւււ էւ 

ցուցանիշների լիսս արտա քին գործոնների ազդեցությա ն գնահատումներ հեղինակի կողւփց 

կւււռուցւիսծ տւսրբեր' ւսվտոռեգրեսիւլ բւսշխւիսծ լագի, վեկտոր աւ[տռեգրեււիւ[ և 

կւււռուցվւսծքային ւ[եկտոր ւսվտոռեգրեսիվ մոդելների միջոցուկ

Ատենախոսության կաոուցվածքը և բովանդակությունը



Աշխատանքի հիմնական գիտական արդյունքները ե գիտագործնական նշանակությունը

Ատենախոսի կողմից ներկայացված ա տենախոսությա ն հիմնական գիտական 

արդյունքներն ու նորույթը կա յանում են հետևյալում.

1. ZZ-ում փողի պահանջարկի զգայունուլթյաև գնահատման համար ձևավորվել է ա վ տ ո ֊ 

ոեգրեսիվ բաշխված լագով (ARDL) մոգել: Գնահատ վել է փողի պահանջարկի զգայունությունը 

2Ն Ա ֊ի ց , գնաճից և ռեպո տոկոսաղրույքից, ինչպես նաև ավանդների պահանջարկի 

գգայուևուլթյունը արտարժույյ&ով և դրամով ավանդների տոկոսադրույքներից:

2. Բա ցա հա յա վել է, որ M2 դրամական ա գրեգա տի վրա նշա նա կա լի ազդեցություն ունի 

2ՆԱ-ն, M l ֊ի  ւխա և 2ՆԱ-ն, և գնաճը, և տ ոկոսա դրույքը, իսկ դրամային ավանդների 

ծավալի վրա նշա նակալի և ա ռա վել մեծ ազդեցություն ունի արտարժույթ սղին ավանդների 

տոկոսադրույքը:

3. Կառուցվածքային վեկտոր ա վտ ոոեգրեսիվ մոդելի միջոցով գնա հա տ վել է դրւսմւս- 

վարկային քա ղա քակա նության փոխանցումսղին մեխանիզմի ա րդյունա վետությունը 22- 

ում: շիմնա վոըվել է, որ 22-ում դրա մա վա րկա յիև քա ղա քա կա նությա ն շոկը առնվազն 3 

փոխանցումային լծա կների միջոցով ազդում է տնտեսությա ն իրական հատվածի վրա:

4. Գնաճի տ ա տ ա նողա կա նությա ն ա զդեցությունը երկրի տնտեսական աճի ւխա 

ներկայացնող մոդելի գնահատ ման սդւդյունքևերը հա ստ ատ ում են, որ գնաճի և 2ՆԱ 

տատանոդականության միջև գոյություն ունի եյւկայւաժամկետ կապ, և դիտարկված գնաճի 

ցածր տ ատաևոդականություն ունեցող երկրներում տ նտեսական աճը կայուն է:

5. Վեկտոր ա վտ ոռեգրեսիվ մոդելի (VAR) միջոցով բա ցա հա յտ վել է 22-ում գնաճի, 2ՆԱ 

ճեղքի և փոխարժեքի տ ատաևոդակաևությաև վրա ազդող հիմնա կա ն արտաքին 

գործոնները: Բա ցա հա յտ վել է, որ 22 հիմնական մակրոտ նտ եսա կա ն ցուցաևիշևերը խիստ 

զգայուն են արտաքին ցնցումների նկատմամբ: Ձևա վորվել են 22 տ նտեսության ւխա 

վերոևշյալ ցևցումնեյփ  ա զդեցությա ն փոխանցման հնարավոր մեխանիզմևեյւը:

Ատենախոսության շյւջանակներում կատայւված հետ ա զոտ ությունները կարոդ են 

օգւոակար լինել 22 Կենտրոնական բանկին դրա մա վա րկա յին քաղաքականությունը 

մշակելու ընթացքում, ինչպես նաև ա յլ հետագոտոդևերին դըւււմւսվարկային 

քաղաքականության բազմակողմանի ազդեցությունների ա ռավել խորը ընկալման համար:



Դիտողություևեեր ատենախոսության վերաբերյալ

Ատենախոսությունը զեըծ չէ նաև թերություններից, որոնցից մեր կողմից կա րևորվել 

է հետևյալը.

1. Ատենախոսը կա տ ա րել է ւսրտասահմանյաև գրա կա նությա ն բավականին լայն 

ուսումնասիրություն, սակայն ւսշխատանքը կշահեր, եթե հեղինա կը ա ռա վել մ՛եծ 

ուշաղրություն ղա րձներ 2 2 ֊ո ւ մ  ւսյլհետ ա զոտ ողների կատարած ա շխատանքներին, ինչը 

հևարաւյորույծյուև կտար համեւքատակաև ւ]երլուծություևներ կա տ ա րել ինչպես 

ստացված արդյունքների, ւսյևպեււ է լ կիրառված մեթոդների միջև:

2. էջ 90-ում, ա ղյուսակ 3.2.3-ում հեղինւսկը 22 ղրա մա վա րկա յին ցուցանիշները 

համեմատում է ԱՄՆ, Եւ|րո գոտու երկրների և ՌԴ հա մա պ ա տա սխա ն ցուցաևիշների 

հետ: Ցւսնկալի կլիներ կւստարել համեմւստություն նւսև 22-ի տնտեսությւսևր նման 

տնտեսություն կււսք զարգացւիսծությաև նման լքակարղակ ունեցող երկրների հետ, ինչից 

կարող էին ա ռա ջա նա լ որոշակի եզրակացություններ տւիալ երկրևերոււք 

ղրւսւքւսւիսրկւսյիև քւսղւսքակաևությաև ցուցա ևիշների տւսրբեր ւիսյւքագծերի 

մեկնւսբանմւսն համայւ:

3. 3.2 գլխում ւիոխւււնցոււքային լքեխւսևիզլքների ա րղյունա վետությունը գևահաւռեփս 

օգտա գործվել է VAR մեյծող: Կարծում եմ, որ կոինտեգրւսցիայի ստուգումը և դրա 

գոյույ&յւսն ւղարագայում VEC մոդելի կիրւսռությունը կա րող էր ավելի ճշգրիտ 

արղյունքևեր ապւււհովել:

Եզրակացություն

Մեր կողմից նշված դիտողությունները որևէ բւսցասական ւսզղեցություն չունեն 

հետազոտության արդյունքների վրա: Աուրեն Ռաֆիկի նեոնյանի ատենախոսությունն ունի 

գիտագործևւսկաև նշա նակություն, ատենախոսը կա տ ա րել է ինքնուրույն և ամբողջւսկաև 

հետւււզոտություև, որում կատւսրված են որւսկյւսլ ւ[երլուծություևևեր, որոնք բխում են 

առւսջաղրվւււծ խնդիրներից:

շետա գոտ ությա ն հիմնական ա րղյուևքները հրապւսրւսկւլւսծ են 6 գիտւսկւսև հողւլած- 

ներում: Ատենւսխոսուլ&յաև սեղմագիրը հւսմւսպւստասխանում է ուսումևւսսիրույ&յւււն բո- 

վաևղակությաևը և արտացոլոււք աշխատանքի հիւքևական դրույթներն ու արդյունքները:

Աուրեն Ռաֆիկի էեոևյա նի «2.2. ղրւսւքաւլարկային քա ղա քակա նության ցուցաևիշների 

գգայունության տնտեսւսւքւպծեմւստիկւսկւււն վերլուծությունը» թեմւսյուլ ւստենւսխոսությունը 

հւսմասյատասխաևում է 2ւսյաստաևի 2ա նրա պ ետ ությունում գիտակւսն 

ււատիճանաշնորհման կանոնա կա րգի 6-րղ և 7-րդ կետերի պ ահանջներին, իսկ հեղինակն



արժանի է Ը.00.08 «Տնտ եսությա ն մաթեմատիկական մոդելա վորում» մասնագիտությամբ 

տնտեսագիտության թեկևա ծուի գիտական աստիճանի շևպւեմանը:

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԸՆԴԴԻՄԱ1սՈՍ 

տնտեսագիտության դոկտոր, պ րոֆեսոր Ռ. Ա. ԳԵԱՈՐԳՅԱՆ

Պարոն Ռ. ԳԵԱՈՐԳՅԱՆԻ

ստորագրությունը հաստւվ!որւ 

ԵՊ2. գիտական քա րսա  

բանասիրական գիտութ՝
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