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ՀՏԴ 338.1 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՇՈԿԵՐ. ՏԵՍԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ 

ՔՆԱՐԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, ԳԱՅԱՆԵ ԱՎԱԳՅԱՆ, ԼՈՒՍԻՆԵ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 
 

Հոդվածը պատրաստվել է ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳՊԿ «Գիտական և գիտատեխնիկական 
գործունեության բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում» 

ծրագրի «ՀՀ տնտեսության իրական և ֆինանսական հատվածների արդյունավետ 
փոխգործակցության հնարավորությունները» թեմայի ֆինանսավորման շրջանակներում: 

 
Հոդվածում մեկնաբանվել են տնտեսագիտական գրականությու-

նում տնտեսական շոկերի (ցնցումների) էության, տնտեսության վրա 
ազդեցության ուղիների ու կառուցակարգերի (մեխանիզմների) վե-
րաբերյալ տեսակետները, տրվել է տնտեսական շոկերի ամփոփ, 
ընդգրկուն սահմանում: Տնտեսական շոկերի առաջացման աղբյուր-
ների, դրսևորման ձևերի վերաբերյալ մոտեցումների քննական ու-
սումնասիրումը թույլ է տվել իրականացնել տնտեսական շոկերի դա-
սակարգում՝ հիմքում դնելով տնտեսական շոկերի՝ պարբերաշրջա-
նային տատանումներ առաջացնող հիմնական գործոններ լինելու 
հանգամանքը:  

Բանալի բառեր. արտաքին, ներքին, ինստիտուցիոնալ, տեխնո-
լոգիական շոկեր, դասակարգում, փոխանցման կառուցակարգ, 
մակրոտնտեսական կայունություն: 

 

Տնտեսագիտական գրականությունում և գիտական հանրույթում ար-
տաքին և ներքին տնտեսական շոկերի դրսևորման ձևերի, տնտեսության 
վրա ազդեցության ուղիների ու կառուցակարգերի վերաբերյալ միասնա-
կան մոտեցումներ ու տեսակետներ չկան:  

«Տնտեսական շոկ» հասկացության դեռևս սաղմնային գաղափարի 
դասական մեկնաբանմամբ դա կապիտալիստական տնտեսական համա-
կարգում անցանկալի և վնասաբեր, ճգնաժամային երևույթն է, ինչը բնու-
թագրվում է տնտեսական ցնցումներով, բացասական դրսևորումներով և 
միջամտություններով [1]: 

Նախկին խորհրդային երկրների տնտեսագիտական մտքում գերակշ-
ռում էր այն մոտեցումը, որ շոկերը հատուկ են արտադրության կապիտա-
լիստական համակարգին և, որ դրանք չեն կարող առաջանալ սոցիալիզմի 
օրոք, որին բնորոշ են միայն «տնտեսական աճի դժվարությունները» [2]: 

Տնտեսագիտության դասագրքերում շոկերը նույնացվում են ամբող-
ջական առաջարկի և ամբողջական պահանջարկի կորերը տեղաշարժող 
ոչ գնային դետերմինանտների հետ, որոնց ազդեցությանը շուկան հար-
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մարվում է մակրոտնտեսական հավասարակշռության նոր կետի ձևավոր-
մամբ: Արդյունքում շուկան հարմարվում է դրանց ազդեցությանը՝ մակ-
րոտնտեսական հավասարակշռության նոր կետի ձևավորմամբ: Օ. Բլան-
շարը գտնում է, որ տնտեսությունը մշտապես ենթարկվում է ամբողջա-
կան առաջարկի կամ ամբողջական պահանջարկի շոկերի, կամ երկուսին 
միաժամանակ [3]: Այդ շոկերը կարող են հրահրվել սպառողների վարքի 
փոփոխությամբ, ինչն իր հերթին կբերի սպառման փոփոխություններ և 
կառաջացնի շոկ, կամ շուկայական տնտեսության այլ սուբյեկտների վար-
քի փոփոխությամբ՝ ինչն առաջ կբերի ներդրումայի պահանջարկի, փողի 
նկատմամբ պահանջարկի փոփոխություն և կառաջացնի շոկ, կամ էլ 
կփոխվեն աշխատանքի արտադրողականությունը, նավթի, հումքի հա-
մաշխարհային գները, ինչը նույնպես կհանգեցնի այս կամ այն շոկի:  

Վերոնշյալ շղթայում որոշել, թե ինչն է շոկ առաջացնում բավական 
դժվար է, քանի որ դրան նախորդում են մի շարք իրադարձություններ, 
որոնք այս կամ այն չափով շոկ են առաջացնում: Սովորաբար դիտարկ-
վում է վերջին գործոնը, որը շոկի տեսքով խախտում է գործընթացների 
հաշվեկշռվածությունը և առաջ բերում կառուցվածքային կապերի ամբող-
ջական խզում:  

Ժամանակակից տնտեսագիտական գրականությունում շոկը մեկնա-
բանվում է կամ որպես կառավարության կողմից չկարգավորվող արտա-
քին ազդեցություն կամ որպես կառավարության գործունեության արդյուն-
քում ծագած ներքին ազդեցություն:  

2000-ական թթ. գիտնականները լայնորեն սկսեցին կիրառել «շոկ» 
բառակապակցությունը` որպես տնտեսական իրավիճակի վրա ազդե-
ցություն կամ ազդակ (ներքին կամ արտաքին), ինչը հարուցում է տնտե-
սական համակարգի ապակայունացում: 

Ցանկացած շոկ առաջ է բերում տնտեսական փոփոխականների՝ 
մակրոտնտեսական կայունությունը և վիճակը բնութագրող հիմնական 
ցուցանիշների շարժընթացի փոփոխություն: Շոկի հետևանքները չեն կա-
րող կանխատեսվել նախորդ տեղեկատվության հիման վրա: Շոկը տնտե-
սական համակարգն ապակայունացնող գործընթացներին ներքին կամ 
արտաքին ազդակ հաղորդելն է [4]:  

Շոկերը կարող են առաջանալ ինչպես տարերային աղետների, 
տնտեսական անսպասելի երևույթների, այնպես էլ տնտեսական քաղա-
քականություն իրականացնող մարմինների կամ տնտեսավարող սուբ-
յեկտների սխալների պատճառով: Շոկերը կարող են նախորդել ինչպես 
տնտեսական համակարգի զարգացման նոր փուլին, այնպես էլ տնտե-
սության քայքայմանն ու անկմանը: Հ.Մինսկին պնդում է, որ այն իրադար-
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ձությունները, որոնք բերում են ճգնաժամի, սկսվում են մակրոտնտեսա-
կան համակարգի համար դուրս «մղող», արտածին (էկզոգեն) «հատվա-
ծից», որը, ըստ էության, շոկն է [5]: 

Թեև մակրոտնտեսական կայունությանը և կայունացման քաղաքա-
կանությանը վերաբերող օտարերկրյա ու հայրենական հետազոտություն-
ներում հաճախ է կիրառվում «շոկ» հասկացությունը, այնուամենայնիվ, 
այդ երևույթի էական հատկանիշների մասին համընդհանուր պատկերա-
ցում գրեթե չի տրվում: 

Շոկերը նաև ներկայացվում են որպես մի իրավիճակ, երբ փաստացի 
տեղի ունեցած երևույթը տարբերվում է սպասվածից [6], ընդ որում հարկ 
է նշել, որ փաստացի իրավիճակը կարող է և՛ բացասական, և՛ դրական 
կերպով շեղվել սպասվածից: 

Բազմաթիվ հեղինակներ շոկը դիտարկել են տնտեսական համակարգի 
կառուցվածքային կապերի փլուզման տեսանկյունից և այն բնորոշել որպես 
ճգնաժամային երևույթների և տնտեսական փոփոխությունների ազդակ [7], 
[8]: Ճգնաժամի մեկնաբանումը կառուցվածքային կապերի համակարգային 
կատեգորիաներում հնարավորություն է ընձեռում տնտեսական շոկը սահ-
մանել որպես առաջին ազդակ, հրում, որը գործի է դնում ճգնաժամային 
երևույթների բազմարկչային կառուցակարգը, որի գործողության ավարտին 
ձևավորվում են տնտեսական համակարգի նոր դինամիկ բնութագրերը: 

Մ. Ֆրիդմանը շոկերը դիտարկել է որպես իրական փոփոխություններ 
առաջացնող ազդակ՝ կոչ անելով փնտրել անսպասելի և, ցանկալի է, 
մասշտաբային սոցիալ-տնտեսական կամ բնական ցնցումներ իրակա-
նացնելու «հնարավորություններ» [9]: Մինչդեռ Ռագնար Ֆրիշը շոկերը 
ներկայացրել է որպես ճգնաժամերին նախորդող երևույթ և տնտեսական 
ակտիվության պարբերաշրջանային զարգացումը դիտարկել է «ազդակա-
տարածողական» մոտեցմամբ [10]: Ըստ Բլանշարի՝ այն ինչ-որ մենք ան-
վանում ենք տնտեսական տատանումներ, շոկերի և ՀՆԱ-ի վրա դրանց 
դինամիկ էֆեկտների ազդեցության հետևանքն է [3], [2, с. 162]: Տնտեսա-
կան զարգացման պարբերաշրջանային բնույթը դիտարկվում է որպես 
տնտեսական համակարգի՝ արտաքին գործոնների ազդեցությանը կոնկ-
րետ արձագանք, որը ժամանակի ընթացքում պետք է թուլանա, եթե 
տնտեսական ակտիվության տատանումը տեղի է ունենում անփոփոխ 
տրենդի շուրջ: Գործարար ակտիվության տատանումները նորից ու նորից 
ծագում են միայն որպես նոր տնտեսական շոկերի ի հայտ գալու հետևանք: 
Շոկերի դիտարկումը՝ որպես հաջորդաբար առաջացող անկախ ազդակ-
ների շարքի, շոկերի հիմնախնդիրը դնում է տնտեսական համակարգերի 
պարբերաշրջանային զարգացումն ապահովող պատճառահետևանքա-
յին կապերի կենտրոնում: Առաջին անգամ նման տեսակետ հայտնել է Ե. 
Սլուցկին [11]: Այս տեսանկյունից շոկերը միջնորդավորում են ազգային 
տնտեսության մակրոմակարդակում առաջացած փոփոխությունների 
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պատճառներն ու դրանց հետևանքով առաջացած փոփոխությունները: 
Տնտեսական շոկերի սահմանման, բնութագրման կամ մեկնաբան-

ման բազմաթիվ մոտեցումները կարելի է ներկայացնել ինչպես լայն, այն-
պես էլ նեղ իմաստներով: Լայն իմաստով, տնտեսական շոկ կարելի է հա-
մարել հիմնարար տնտեսական փոփոխականների ցանկացած փոփո-
խություն, որը կունենա նշանակալի ազդեցություն մակրոտնտեսական 
արդյունքների կամ այնպիսի կարևոր մակրոտնտեսական ցուցանիշների 
վրա, ինչպիսիք են՝ սպառումը, խնայողությունը, գործազրկությունը, գնաճը: 
Այստեղ, միգուցե առաջանա տարակարծություն այն հարցի շուրջ, թե 
արդյոք հիմնարար ցուցանիշների բոլոր փոփոխությունները կարելի է հա-
մարել շոկ, քանի որ այդ փոփոխություններն ամեն դեպքում ինչ-որ փո-
խանցումային կառուցակարգերի օգնությամբ կազդեն գնաճի, սպառման 
կամ գործազրկության ցուցանիշների վրա: Սակայն, անհրաժեշտ է ուշադ-
րություն դարձնել «նշանակալի» տերմինի վրա. այդ փոփոխությունները 
պետք է ունենան նշանակալի ազդեցություն: Կարող ենք նաև պնդել, որ 
դրանք բացակայության պայմաններում, տնտեսությունը կգտնվի իր եր-
կարաժամկետ հավասարակշիռ վիճակում, որը հնարավոր է բոլոր հիմ-
նարար փոփոխականների կայունության պարագայում (բոլոր հիմնարար 
փոփոխականները պետք է գտնվեն իրենց երկարաժամկետ հավասա-
րակշիռ մակարդակներում): Իսկ որևէ հիմնարար փոփոխականի շեղումը 
իր հավասարակշիռ վիճակից, որն իր հերթին էականորեն կազդի մյուս 
փոփոխականների վրա, ենթադրում է որևէ շոկի առկայություն:  

Հաջորդ հանգամանքը, որի վրա պետք է ուշադրություն դարձնել հիմ-
նարար փոփոխականների «փոփոխության սպասելիությունն» է: Այսինքն՝ 
կարևոր է հասկանալ, թե մակրոտնտեսական փոփոխականի արձա-
նագրված փոփոխությունը որքանով էր սպասելի: Տնտեսական շոկերը 
մեծմասամբ պատահական և անկանխատեսելի են լինում: Շոկի բուն 
էությունը դրա՝ տնտեսական համակարգի վրա արտաքին գործոնների 
ազդեցությունն իրացնելու ընդունակությունն է: Հաշվի առնելով նշված 
հանգամանքը՝ տնտեսական համակարգի վրա արտաքին միջավայրի 
ցանկացած կտրուկ, անսպասելի ազդեցություն, ըստ էության, կարելի է 
ընդունել որպես շոկ: 

Հիմնախնդրին առնչվող մասնագիտական գրականության ուսումնա-
սիրման արդյունքում  առանձնացվել են տնտեսական շոկերի հետևյալ էա-
կան հատկանիշները. տնտեսական շոկերը պատահական, անկանխատե-
սելի, անկրկնելի են, պարբերաշրջանային տատանումներ առաջացնող 
գործոններ են, ունեն ինչպես բացասական, այնպես էլ դրական երանգ, 
տնտեսական համակարգին ստիպում են փոխվել, միջնորդավորում են ազ-
գային տնտեսության մակրոմակարդակում առաջացած փոփոխություննե-
րի պատճառներն ու դրանց հետևանքով առաջացած փոփոխությունները, 
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դրսևորվում են տնտեսության վրա տարածվելու կոնկրետ կառուցակար-
գերով, ազդեցության հետևանքների դրսևորման տևականությամբ:  

Այսպիսով, տնտեսական շոկն ազդակ է, հիմնարար տնտեսական 
փոփոխականների հանկարծակի, անկանխատեսելի փոփոխություն, որը, 
խաթարելով տնտեսական համակարգի բնականոն գործունակությունը, 
նշանակալի ազդեցություն է ունենում մակրոտնտեսական կայունությունը 
բնութագրող ցուցանիշների վրա, փոխանցումային կառուցակարգով 
խախտում է տնտեսական հավասարակշռությունը, հանգեցնելով տնտե-
սական համակարգի որակական, գլոբալ ու խորը փոխակերպումների: 

Տնտեսական շոկերը մակրոտնտեսական մոդելներում ներկայացվում 
են որպես ավտոռեգրեսիվ գործընթացներ, և բնականաբար, որքան մե-
կին ավելի մոտ է լինում ավտոռեգրեսիայի գործակիցը, այնքան ավելի 
դանդաղ է «կլանվում» կամ «մարում» տվյալ շոկը, և հետևաբար, տարբեր 
է լինում մակրոտնտեսական քաղաքականության արձագանքը:  

Տնտեսական քաղաքականության մշակման տեսանկյունից չափա-
զանց կարևոր են տնտեսական շոկերի ծագման աղբյուրների, ազդեցութ-
յան ուղղությունների բացահայտումն ու շոկերի ազդեցության հարատ-
ևության գնահատումը: Մակրոպրուդենցիալ և ակկոմոդատիվ քաղաքա-
կանություն վարող մարմինների արձագանքը կախված է հատկապես այս 
հարցերին տրված գնահատականներից: Դասակարգման հիմքում դրվել 
է տնտեսական շոկերի՝ պարբերաշրջանային տատանումներ առաջաց-
նող հիմնական գործոններ լինելու հանգամանքը:  

Մասնագիտական գրականության մեջ նշվում է, որ եթե բարենպաստ 
շոկն ուժգին է և մասշտաբային, ապա կարող է առաջ բերել լավատեսա-
կան սպասումներ և դրանց շնորհիվ մակրոտնտեսական ցուցանիշների 
բարելավում` ներդրումային բում, շահույթների ավելացում, տնտեսական 
աճ: Որպես այդպիսի օրինակներ, նշվում են Ճապոնիայի տնտեսական 
վերելքը, Արևելյան Ասիայի երկրների «հրաշքը, «նոր ամերիկյան տնտե-
սությունը» [4], [2, с. 36]: Մեր կողմից կարող ենք ավելացնել 2018 թ. ապ-
րիլ-մայիսյան քաղաքական իրադարձությունները ՀՀ-ում, դրանց ժողովր-
դի լայն զանգվածների մանակցությունն ու դրանց արդյունքում ձևավոր-
ված լավատեսական սպասումները: Նշված դեպքերից յուրաքանչյուրը 
կապված է փոփոխվող տնտեսական պայմանների, միջավայրի նկատ-
մամբ լավատեսական սպասումների և դրանց իրականացման հետ: 

Կարծում ենք, կենսունակ է նաև այն տեսակետը, որ և դրական և, առավել 
ևս, բացասական շոկերն անբարենպաստ են, քանի որ ստեղծում են լրացուցիչ 
տատանողականություն՝ դրանով մեծացնելով ապագա անորոշությունը և որո-
շակիորեն ապախարսխելով տնտեսվարող սուբյեկտների սպասումները: 

Շոկերը խմբավորել ենք հետևյալ կերպ. 
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Առաջարկի շոկեր. այնպիսի պատահարներն են, որոնք տնտեսութ-
յան որոշ ճյուղերի թողարկումը դարձնում են ավելի ծախսատար (բացա-
սական շոկի պարագայում) կամ ընդհանրապես անհնար: Այսպիսի շոկե-
րի թվին կարելի է դասել բնական աղետները, կարևորագույն հումքային 
ապրանքների գների էական փոփոխութուննները, ինչպես նաև մարդա-
ծին դեպքերը: 

Որոշ դեպքերում, առաջին հայացքից այդքան էլ դյուրին չէ գնահա-
տել, թե տվյալ պատահարը՝, առաջարկի՞, թե՞ պահանջարկի շոկ է: Առա-
ջարկի շոկի պարագայում համախառն թողարկումը և գնաճը շարժվում են 
հակառակ ուղղություններով: Մակրոտնտեսական քաղաքականություն 
վարելու տեսանկյունից սա որոշակի խնդիրներ է առաջացնում՝ հակա-
պարբերաշրջան լինելու առումով: Եթե վարվի զսպող քաղաքականութ-
յուն, ապա կնվազի գնաճը, բայց ավելի կխորանա բացասական ՀՆԱ ճեղ-
քը, հակառակ դեպքում, գնաճը կարող է դառնալ անվերահսկելի: Այս 
պատճառով, հաճախ կենտրոնական բանկերը չեն արձագանքում առա-
ջարկի շոկերին: Իհարկե սա կախված է նաև շոկի չափից, հարատևութ-
յունից, ինչպես նաև երկրորդային ազդեցությունների գնահատականնե-
րից: 

Պահանջարկի շոկեր. այն տնտեսական պատահարներն են, որոնց 
արդյունքում արձանագրվում են անսպասելի (հանկարծակի, անկանխա-
տեսելի) և միևնույն ժամանակ նշանակալի փոփոխություններ սպառողա-
կան ծախսումներում: Պահանջարկի շոկերի առաջացման աղբյուրները 
բազմազան են՝ դրանք կարող են առաջանալ ինչպես արտաքին միջավայ-
րում, այնպես էլ ներքին տնտեսությունում: Առավել խորքային առումով 
այս շոկի բնույթը բացահայտելու համար անհրաժեշտ է վերհանել այն բո-
լոր գործոնները, որոնք ազդում են տնային տնտեսությունների և ֆիրմա-
ների որոշումների կայացման վրա: Մասնավորապես, այն բոլոր գործոն-
ները, որոնք ազդում են տնային տնտեսությունների միջժամանակային 
փոխարինման (սպառման և խնայողության միջև ընտրություն կամ սպա-
ռումը տարբեր ժամանակահատվածների միջև բաշխելու որոշում) որոշ-
ման կայացման վրա, ըստ էության, կարող են առաջացնել պահանջարկի 
շոկեր: Այս որոշումների կայացման ընթացքում էական նշանակություն են 
ստանում իրական տոկոսադրույքների ճեղքը (իրական տոկոսադրույք, 
գնաճային սպասումներ, չեզոք տոկոսադրույք) և սպառման առաձգակա-
նությունը տոկոսադրույքից: Կարևորվում է նաև տարբեր հիմնարար փո-
փոխականների ապագա արժեքների վերաբերյալ սպասումների ազդե-
ցությունը, որոնք ազդելով գնաճային սպասումների վրա իրենց արտացո-
լումը կգտնեն նաև սպառման և խնայողության վերաբերյալ որոշումների 
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կայացման գործընթացում: Ի տարբերություն առաջարկի շոկերի՝ պա-
հանջարկի շոկերը համախառն արդյունքի և գնաճի վրա ունենում են նույն 
ուղղությամբ ազդեցություն: Այս պարագայում, տնտեսական քաղաքակա-
նություն իրականացնող մարմինների գործողություններն ավելի միանշա-
նակ են՝ պետք է վարել հակապարբերաշրջանային դրամավարկային կամ 
հարկաբյուջետային քաղաքականություն: 

Ֆինանսական շոկեր. ֆինանսական շուկայում առաջացող այն «պա-
տահարներն» են, որոնք ունենում են էական և անսպասելի ազդեցություն 
այդ հատվածի իրացվելիության վրա: Ընդհանրապես, ֆինանսական շո-
կերի առաջացման գործում էական նշանակություն են ունենում մարդ-
կանց սպասումները: Ֆինանսական համակարգի վրա շոկային ազդե-
ցություն կարող է ունենալ որևէ տեղեկատվություն (նույնիսկ, եթե այն չա-
փազանցված է կամ կեղծ), որը շատ արագ տարածվելով ստեղծում է որո-
շակի խուճապ, որի արդյունքում տնտեսական գործակալների վարքի փո-
փոխության հետևանքով համակարգում առաջանում են իրացվելիության 
խնդիրներ: Հաճախ նաև ֆինանսական համակարգի ընդամենը մեկ կամ 
մի քանի ոչ էական հաստատություններում առաջացած խնդիրներն առա-
ջացնում են անվստահություն ընդհանուր համակարգի նկատմամբ (օբյեկ-
տիվ1 և սուբյեկտիվ պատճառներով)՝ նորից ստեղծելով խուճապային ի-
րավիճակ, որը կարող է ունենալ ահռելի հետևանքներ: 

Ֆինանսական համակարգի շոկերին պատշաճ արձագանքելը բավա-
կանին դժվար է: Այս պարագայում հարկավոր է գնահատել, թե որքան 
նշանակալի է ամբողջ ֆինանսական համակարգի համար այն հաստա-
տությունը, որում առաջացել են որոշակի խնդիրներ, ինչքանով է այն փոխ-
կապված մյուս բանկերի կամ ֆինանսական այլ հաստատությունների հետ, 
այսինքն՝ որքանով է ռիսկը համակարգային: Պետք է նաև ուշադրություն 
դարձնել, որ, ըստ էության, կենտրոնական բանկն ունի նաև «վերջին ատ-
յանի վարկառուի» գործառույթ, ինչը ենթադրում է օժանդակություն այն 
բանկերին, որոնք կանգնած են սնանկացման առաջ, ինչպես օրինակ նկա-
տեցինք բազմաթիվ զարգացած երկրներում՝ վերջին ֆինանսական ճգնա-
ժամի տարիներին: Սակայն, այս պարագայում առաջանում է «բարոյական 
ռիսկի խնդիր», այսինքն բանկերը նախապես վստահ լինելով, որ խնդիր-
ներ ունենալու դեպքում կենտրոնական բանկը իրենց ֆինանսապես կօգնի, 
վարում են ավելի ռիսկային տնտեսական գործունեություն և արդյունքում 

                                            
1 Ֆինանսական համակարգի բոլոր օղակները և հաստատությունները միմյանց 

սերտորեն փոխկապված են: 
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բախվում են խնդիրների1: Հակառակ դեպքում, աջակցություն չցուցաբերե-
լով սնանկացող բանկին, կենտրոնական բանկը նախադեպ է ստեղծում, 
որը բանկերին ստիպում է ապագայում վարել ավելի զգուշավոր, հավասա-
րակշռված քաղաքականություն: 

Տնտեսագետների շրջանում ընդունված է եղել այն տեսակետը, որ ֆի-
նանսական գործոնները գործարարության պարբերաշրջանում կարևոր 
չեն, սակայն 2008 թ.համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնա-
ժամն ակնհայտ դարձրեց այն, որ ֆինանսական պարբերաշրջանը մակ-
րոտնտեսական դինամիկայի մեջ ավելի մեծ դեր է խաղում, քան ակնկալ-
վում էր: Այն հիմնականում վերաբերում է բանկային ճգնաժամերին և 
մակրոտնտեսական խոշոր խնդիրներին [12]: Հետազոտությունների արդ-
յունքները ցույց են տալիս, որ ֆինանսական շոկը դարձել է մակրոտնտե-
սական տատանումների հիմնական շարժիչ ուժը, հատկապես, ֆինանսա-
կան անկայունության ժամանակ [13]:  

Ամերիկյան հիպոթեքային վարկավորման շուկայում սաղմնավորված 
գլոբալ ֆինանսական շոկը խախտեց ոչ միայն համաշխարհային ֆինան-
սական շուկաների հավասարակշռությունը, այլև անհաշվեկշռեց աշխար-
հի բոլոր երկրների տնտեսական համակարգերը: Շուկան չկարողացավ 
ֆինանսական շոկի կործանարար ազդեցությունից հետո օպերատիվ կեր-
պով վերականգնել մակրոտնտեսական հավասարակշռությունը: Վերջին 
ֆինանսական ճգնաժամից հետո ավելի կարևորվեց ֆինանսական հա-
մակարգի կայունության հիմնախնդիրը: Բազմաթիվ երկրներում ֆինան-
սական համակարգի կայունության հիմնախնդիրը դրվեց գների կայու-
նության հիմնախնդրի հետ նույն հարթության վրա2: Այս համատեքստում, 
գնալով ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում մակրոպրուդենցյալ քաղա-
քականության գործիքակազմի զարգացմանը և օգտագործմանը: 

Միգուցե որոշակի վերապահումներով, ֆինանսական շոկերի թվին 
կարելի է դասել նաև «հանկարծակի կանգերը»։ Սրանք այն դեպքերն են, 
երբ որոշակի սպասումների կամ ռիսկերի վերագնահատման արդյուն-
քում անսպասելիորեն և շատ կտրուկ փոխվում են կապիտալի (հիմնակա-

                                            
1 Շատ տնտեսագետների կարծիքով, հենց նախադեպ չստեղծելու պատճառով էր, որ 

ԱՄՆ ԴՊՀ-ն ֆինանսական որևէ օժանդակություն (օրինակ չաշխատող ակտիվների գնում 
և այլն) չցուցաբերեց, և աշխարհի խոշորագույն բանկերից մեկը (ավելի քան 600 մլրդ. 
դոլար ակտիվներով և ավելի քան 25000 աշխատակիցնրով)՝ «Lehman Brothers»-ը, 2008 
թ. սեպտեմբերի 15-ին հայտարարեց իր սնանկացման մասին: 

2 2018թ. ապրիլի 9-ից, համաձայն 2015թ. իրականացված Սահմանադրական 
փոփոխությունների (հոդված 200.2), գների կայունության հիմնական նպատակին 
զուգահեռ՝ ֆինանսական կայունությունը ևս դարձավ ՀՀ կենտրոնական բանկի 
հիմնական նպատակ:  
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նում «տաք» կամ կարճաժամկետ/սպեկուլյատիվ) հոսքերը: Այսպիսի իրա-
վիճակ արձանագրվեց վերջին ֆինանսական ճգնաժամի սկզբում, երբ 
կապիտալը զարգացող (կամ զարգացած, բայց համեմատաբար ավելի 
ռիսկային) տնտեսություններից շատ արագ սկսեց հոսել դեպի զարգա-
ցած, առավել ոչ ռիսկային տնտեսություններ: 

Վիճակագրական տվյալները փաստում են, որ եվրոպական ութ երկր-
ների1 10 տարի մարման ժամկետայնությամբ պարտատոմսերի եկամտա-
բերություններն ամսական կտրվածքով՝ 1993 թ. հունվար-2019 թ. սեպ-
տեմբեր ժամանակահատվածում էականորեն տարբեր են 90-ականնե-
րին, սակայն դանդաղ զուգամիտվում են մինչ 2000-ականների սկիզբ՝ 
պայմանավորված միասնական արժույթի անցմամբ [14]:  

Ըստ էության երկրների միջև տոկոսադրույքների տարբերություննե-
րը ձևավորող գործոններ են գնաճային սպասումների, փոխարժեքային 
սպասումների միջև տարբերությունները և երկրին ներհատուկ ռիսկը 
(ռիսկ հավելավճար)։ Այսպիսով, միասնական արժույթի անցնելուց հետո, 
կարելի է ասել չեզոքանում են նշած առաջին երկու գործոնների ազդե-
ցությունները և օրինակ՝ Գերմանիայի և Հունաստանի երկարաժամկետ 
տոկոսադրույքները պետք է պայմանավորվեին Գերմանիայի նկատմամբ՝ 
Հունաստանի ռիսկ հավելավճարով, որը իր հերթին պայմանավորված է 
բազմաթիվ գործոններով, մասնավորապես երկրի ենթակառուցվածք-
ների և ինստիտուտների, վարվող տնտեսական քաղաքականությունների 
որակով, պարտքային բեռով, աշխարհաքաղաքական կայունությամբ և 
այլն: Սակայն «նորմալ» ժամանակներում սովորաբար ներդրողները թե-
րագնահատում են զարգացող կամ համեմատաբար ավելի քիչ զարգա-
ցած երկրների ռիսկը և Հունաստանի ու Գերմանիայի տոկոսադրույքները 
միմյանցից չնչին էին տարբերվում մինչ ֆինանսական ճգնաժամը: Իրա-
վիճակը կտրուկ փոխվեց ֆինանսական շոկից հետո, ներդրողները շատ 
արագ վերագնահատեցին երկրների ռիսկերը և նաև վատատեսական 
սպասումների առկայության պայմաններում, սկսեցին արագորեն վերա-
կառուցել իրենց պորտֆելները: Արդյունքում, փոխվեցին կապիտալ հոս-
քերի ուղղությունները, մասնավորապես Հունաստանից, Իսպանիայից 
Պորտուգալիայից, որոնք իհարկե ավելի ռիսկային էին, դեպի Գերմանիա, 
Նիդեռլանդներ, սկանդինավյան երկրներ, Շվեյցարիա և այլ «ոչ ռիսկա-
յին» երկրներ, ինչի արդյունքում տոկոսադրույքները էականորեն բարձ-
րացան առաջին խումբ երկրներում, իսկ երկրորդ խմբում նույնիսկ որո-
շակիորեն նվազեցին և երկների միջև ռիսկ հավելավճարները դանդաղո-
րեն ճշգրտվեցին հետագա մի քանի տարիների ընթացքում։ 

                                            
1  Ավստրիա, Գերմանիա, Իսպանիա, Ֆրանսիա, Հունաստան, Իտալիա, 

Նիդեռլանդներ, Պորտուգալիա 
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Վերջին մի քանի տարիների մակրոտնտեսական հարաբերական կա-
յունության պարագայում («նորմալ» ժամանակներ), երկրների միջև ռիսկ 
հավելավճարները էականորեն նվազել են։ 2019 թ. սեպտեմբերի վերջի 
դրությամբ՝ Գերմանիայի և Հունաստանի 10-տարիանոց պարտատոմսե-
րի եկամտաբերությունների տարբերությունը` «ռիսկ հավելավճարը» կազ-
մել է մոտ 2%, տարեսկզբի ավելի քան 4%-ի դիմաց։  

Ինստիտուցիոնալ շոկեր. նման շոկեր են ինստիտուտների փոփո-
խությունները, որոնք դրսևորվում են ուղղակիորեն տնտեսական գործու-
նեության վրա ազդող օրենքների, ընթացակարգերի, կանոնների, նորմե-
րի փոփոխությունների միջոցով:  

Ինստիտուցիոնալ շոկերը հիմնականում կապված են էկզոգեն 
(արտածին) գործոնների հետ` բաց ռեժիմում երկրի գործառելու նոր կա-
նոնների ներդրման հետ, ինչը պայմանավորված է երկրի անդամակցութ-
յամբ տարբեր միջազգային կազմակերպությունների: Գործընկեր երկրնե-
րի տնտեսական դրության վատթարացումը` պայմանավորված այդ երկր-
ների նկատմամբ կիրառվող քաղաքական և տնտեսական պատժամիջոց-
ներով, կարող է հզոր առևտրային, ներդրումային, կապիտալի և տրանս-
ֆերտների հոսքերի գծով շոկերի պատճառ լինել:  

Ինստիտուցիոնալ ուժգին շոկ է երկրի ներսում քաղաքական և տնտե-
սական իշխանական մարմինների հեղափոխական փոփոխությունը, որն 
ուղեկցվում է կարևորագույն ինստիտուտների` կառավարության կառուց-
վածքի, օրենքների, «կանոնների», ձևավորված օրինական և «ոչ ֆորմալ» 
փոխհարաբերությունների փոփոխությամբ: Տնտեսական և ինստիտու-
ցիոնալ շոկերը բերում են զարգացման ձևավորված հետագծի զգալի փո-
փոխությունների: Ընդ որում՝ դիտարկվող ցուցանիշները և պարամետրե-
րը կարող են ոչ միայն վատանալ, այլև բարելավվել: ՀՀ տնտեսության 
համար ինստիտուցիոնալ շոկեր են համարվել քաղաքական իրավիճակի 
փոփոխությամբ պայմանավորված` կառավարության և տնտեսական իշ-
խանության մարմինների կառուցվածքի և գործառույթների փոփոխութ-
յունները, ՀՀ միացումն ԱՀԿ-ին, Մաքսային միությանը, ԵԱՏՄ անդամ 
դառնալը: Ինստիտուցիոնալ շոկ է նաև տնտեսության արձագանքը նոր 
ինստիտուտների ներդրմանը, որոնց հարմարվելը պահանջում է արմա-
տական փոփոխություններ:  

Քաղաքականության շոկեր. տնտեսական քաղաքականությունների 
որոշակի նշանակալի փոփոխությունները կարելի է համարել մակրոտնտե-
սական քաղաքականության շոկեր։ Ընդ որում՝ այս փոփոխությունները կա-
րող են լինել սպասելի և անսպասելի, կամ ըստ էության փոփոխությունների 
սպասված մասը՝ մեծմասամբ արդեն իր ազդեցությունը թողած է լինում մակ-
րոտնտեսական փոփոխականների վրա՝ մինչ դե ֆակտո փոփոխությունը։ 
Առավել շոկային ազդեցություն թողնում է փոփոխության անսպասելի մասը, 
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որոնց ազդեցությամբ մակրոտնտեսական փոփոխականները (հիմնակա-
նում գնային՝ տոկոսադրույքներ, փոխարժեք, գներ, աշխատավարձներ) 
ճշգրտվում են արագ՝ ձևավորելով նոր կարճաժամկետ հավասարակշռութ-
յուն։ Այսպիսի անսպասելի կամ շոկային փոփոխությունները հաճախ քաղա-
քականություն մշակող մարմինների կողմից իրականացվում են կանխամ-
տածված և տնտեսության վրա իրենց ազդեցությունն են ունենում ամբողջա-
կան պահանջարկի վրա ազդեցության արդյունքում։ 

Շոկերի հետևանքների չեզոքացմանն ուղղված պետության ակկոմոդա-
ցիոն քաղաքականության համարժեք գործիքների ընտրությունը բավակա-
նին բարդ է, քանի որ փոխվում է ծախսերի բազմարկիչների մեծությունը, 
դանդաղում է տնտեսական գործակալների` ինստիտուցիոնալ միավորների 
արձագանքը, երկարում են միջոցառումների մշակման և որոշումների ըն-
դունման լագերը: Այդ պատճառով շոկերի ազդեցության ժամանակահատ-
վածներում նպատակահարմար է ավտոմատ ֆինանսական կայունարարնե-
րի կամ «տնտեսական կանոնների» կիրառումը: Վերջիններս գործում են 
ինքնավար ռեժիմում, «հակադարձ կապի» սկզբունքի հիման վրա, դրանց 
հետևանքներն ավելի մեղմ են, քան տնտեսական իշխանության մարմիննե-
րի դիսկրեցիոն միջամտությունը: Այդպիսի «կանոնների» ստեղծումը և կի-
րառումն արդիական և արդյունավետ է այն փուլում, երբ տնտեսությունը 
գտնվում է ստանդարտ ռեժիմում (ոչ շոկի պայմաններում):  

Փոքր բաց տնտեսության օրինակով, նորքեյնսյան միջավայրում 
(պարզ դինամիկ ստոխաստիկ ընդհանուր հավասարակշռության մոդել) 
ներկայացվում է դրամավարկային քաղաքականության ազդեցությունը 
տնտեսության իրական հատվածի վրա [15]: Էականորեն կրճատելով փողի 
առաջարկը տնտեսությունում՝ կենտրոնական բանկը գեներացնում է բա-
ցասական դրամավարկային շոկ, որը իր հերթին, կարճաժամկետում, 
գների (գնաճային սպասումների որոշակի իներցիա) կոշտության արդ-
յունքում ազդում է նաև իրական տոկոսադրույքի վրա, որն էլ ազդելով 
սպառման և խնայողությունների միջև որոշումների կայացման վրա, ազ-
դում է համախառն թողարկման վրա՝ ստեղծելով ՀՆԱ բացասական ճեղք 
(սա էլ իր հերթին զսպում է գնաճը)։ Աստիճանաբար, գների և գնաճային 
սպասումների ճշգրտմանը զուգահեռ, իրական տոկոսադրույքը վերա-
դառնում է իր նախկին մակարդակին, իսկ թողարկման բացասական ճեղքը 
փակվում է։ Տնտեսության՝ նախկին մակարդակին վերադառնալու արա-
գությունը մեծապես պայմանավորված է գների կոշտության աստիճանից։ 

Տեխնոլոգիական շոկեր. հաճախ նույնացվում են արտադրողակա-
նության շոկերի հետ, այսինքն՝ սրանք այնպիսի «իրադարձություններ» են 
(նոր հայտնագործություններ, նոր մեթոդների մշակում, գիտելիքների յու-
րացում), որոնք բարձրացնում են աշխատուժի արտադրողականությունը 
կամ կապիտալի հատույցը։ Տեխնոլոգիական շոկերը գործնականում 
միակողմանի են՝ դրական ուղղվածության։ Տեխնոլոգիական շոկերը 
մշտապես կարելի է ընկալել որպես դրական երևույթ, քանի որ դրանք 
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ազդում են տնտեսության երկարաժամկետ կայուն մակարդակների վրա՝ 
մեծացնելով տնտեսությունների ներուժը և ըստ էության առաջացնում են 
գնանկումային ճնշումներ՝ բարձրացնելով իրական չեզոք տոկոսադրույքը 
(բարձրանում է կապիտալի սահմանային հատույցը և հետևաբար իրա-
կան տոկոսադրույքը) և նվազում են ֆիրմաների սահմանային ծախսերը։  

Ներկայացնենք տեխնոլոգիական շոկի փոխանցումային կառուցա-
կարգը տնտեսության իրական հատվածի վրա [15], [2, p. 55]: Շոկի արդ-
յունքում բարձրանում է ներուժային ՀՆԱ-ն, ընդ որում՝ ավելի մեծ չափով, 
քան ՀՆԱ-ի փաստացի մակարդակը, ինչի արդյունքում ձևավորվում է 
ՀՆԱ բացասական ճեղք՝ առաջացնելով գնանկումային ճնշումներ։ Այս 
դեպքում նույնիսկ ԿԲ խթանող քաղաքականությունը (գնաճը իր նախկին 
մակարդակին բերելու նպատակով այն ավելացնում է փողի առաջարկը՝ 
կարճաժամկետում ազդելով տոկոսադրույքների և թողարկման վրա) բա-
վարար չի լինում կարճաժամկետում ՀՆԱ բացասական ճեղքը փակելու 
համար։ Արդյունքում, տեխնոլոգիական շոկն ունենում է երկարաժամկետ 
ազդեցություն, ինչպես տոկոսադրույքների, այնպես էլ զբաղվածության ու 
համախառն թողարկման վրա և երկարաժամկետում տնտեսությունը գա-
լիս է հավասարակշռության նոր մակարդակի։ 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ШОКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
КНАРИК ВАРДАНЯН, ГАЯНЕ АВАГЯН, ЛУСИНЕ МХИТАРЯН 

Армянский государственный экономический университет 
 

В статье прокомментированы взгляды на природу экономических 
шоков в экономической литературе, способы и механизмы воздействия 
шоков на экономику, а также дано полное всеобъемлющее определе-
ние экономических шоков. Изучение представленной в экономической 
литературе источников экономических шоков и способов их выражения, 
позволило провести классификацию экономических шоков, поставив на 
основе то, что экономические шоки являются основными факторами, 
вызывающими периодические колебания. 

Ключевые слова: Внешние, внутренние, институциональные, тех-
нологические шоки, классификация, механизм передачи, макроэконо-
мическая стабильность. 
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The article expounds the viewpoints on the nature of economic shocks 

in the economic literature, the ways and mechanisms of their impact on the 
economy. It also gives a brief and comprehensive definition of economic 
shocks. The examination of different approaches to the sources of economic 
shocks and their ways of expression has allowed us to give a classification 
of economic shocks based on the fact that economic shocks are the main 
factors in causing periodic fluctuations. 
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