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ՄԻՍԱԿ ԱՎԱԳՅԱՆ 

Եվրոպական համալսարան 

Վերջին ժամանակաշրջանում տնտեսագետների կողմից ուշադ-
րության են արժանանում արժութային ինտեգրման հիմնախնդիրնե-
րը, որի շուրջ քննարկումները հանգեցնում են վերջինիս առավելութ-
յունների ու թերությունների մատնանշմանը և դրա արդյունքում երկր-
ների արժութային միավորման անհրաժեշտության և դրա արդյունա-
վետության գնահատմանը: Արժութային ինտեգրման օգուտների ու 
ծախսերի բացահայտումը, ինչն ընկած է օպտիմալ արժութային գո-
տիների տեսությունների հիմքում, հնարավորություն է վերլուծել ա-
ռանձին երկրների միջև արժութային միությունների ձևավորման 
նպատակահարմարությունը: Հոդվածը նվիրված է ինտեգրման 
խմբավորման անդամ երկրների տնտեսությունների վրա արժութա-
յին ինտեգրման դրական և բացասական ազդեցությունների ներկա-
յացմանը, որոնք վեր են հանվել օպտիմալ արժութային գոտիների 
տեսական հիմնադրույթների ուսումնասիրության արդյունքում: 

Բանալի բառեր. օպտիմալ արժութային գոտի, միասնական 
արժույթ, արժութային փոխարժեք, արժութային ռիսկ, տրանսակ-
ցիոն ծախսեր, դրամավարկային քաղաքականություն: 

 
Օպտիմալ արժութային գոտիների տեսության շրջանակներում դրա 

տեսաբանների (Ռ. Մանդել, Մ. Ֆրիդման, Ռ. ՄակՔիննոն, Ջ. Ինգրամ, 
Փ. Քենեն, Ն. Մինց, Ջ. Ֆլեմինգ և այլք) կողմից առաջ քաշված օպտիմա-
լության հիմնական չափանիշների գործնական փորձարկումների բացա-
կայությունը և երբեմն դրանց միջև առկա հակասություններն ու անհամա-
պատասխանություններն ստիպեցին տվյալ ոլորտի հետագա հետազո-
տողներին մշակել օպտիմալության այլընտրանքային մոտեցումներ՝ հիմն-
ված օպտիմալ արժութային գոտուն երկրի միանալու «կողմ» և «դեմ» 
փաստարկների ներկայացման, դրա օգուտների ու ծախսերի բացահայտ-
ման և, ի վերջո, արժութային միավորման խնդրին առնչվող հայեցակե-
տերի բազմակողմանի վերլուծության վրա: Միասնական արժույթի ներ-
դրումն արդյունավետ է, երբ դրանից բխող օգուտներն ավելի շատ են, 
քան ծախսերը: Ա. Մոնտևերդին արժութային միությունների դրական և 
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բացասական կողմերի համատեքստում նշում է, որ եթե արժութային 
միության օգուտները վերաբերում են հիմնականում միկրոտնտեսական 
մակարդակին, ապա միասնական արժույթի կիրառման հետ կապված 
ծախսերն առնչվում են տնտեսության մակրոտնտեսական կառավարմանը  
[1, p. 5]: Միասնական արժույթը, ընդհանուր առմամբ, հանգեցնում է 
տնտեսական արդյունավետության բարձրացմանը, որն առավելապես 
բխում է ազգային արժույթների փոխանակման հետ կապված տրանսակ-
ցիոն ծախսերի վերացումից և փոխարժեքի ապագա անորոշ փոփոխութ-
յուններից բխող ռիսկերի չեզոքացումից: Հարկ է նշել, սակայն, որ արժու-
թային միության և արժութային գոտու օգուտների ու ծախսերի հարաբե-
րակցությունները տարբեր են, քանի որ եթե, օրինակ, արժութային գոտու 
դեպքում երկրները, միմյանց նկատմամբ փոխադարձաբար արձանագրե-
լով փոխարժեքները, այնուամենայնիվ, շարունակում են օգտագործել 
իրենց ազգային արժույթները, ապա արժութային միությանն անդամակ-
ցելու դեպքում վերջիններս ստանում են ավելի շատ օգուտներ, քան ար-
ժութային գոտուն միանալու պարագայում:  

Ընդհանուր առմամբ, միասնական արժույթի օգտագործումը վերաց-
նում է արժութային փոխարժեքի ապագա տատանումների ռիսկը, առա-
վելագույնի է հասցնում առևտրի և մասնագիտացման օգուտները, նաև 
հանգեցնում է ռիսկերի տարածքային բաշխմանը, շահարկումային (սպե-
կուլյատիվ) կապիտալի հոսքերի վերացմանը [2, сс. 203-204]: 

Արժութային ինտեգրման օգուտների համեմատական վերլուծությու-
նը ցույց է տալիս, որ արժութային գոտու ընձեռած հիմնական առավելութ-
յունը հանդիսանում է փողի օգտակարության աճը: Ներկայացնելով 
փողի հիմնական գործառույթները` դեռևս օպտիմալ արժութային գոտի-
ների տեսության հիմնադիր Ռ. Մանդելը, իր աշխատության մեջ նշում է, որ 
որքան մեծ է օպտիմալ արժութային գոտու չափը, այնքան մեծ է փողի ար-
ժեքը՝ պայմանավորված տրանսակցիոն ծախսերի կրճատմամբ [3, p. 662]: 
Վերջինս բացատրվում է, որ կայուն արժութային փոխարժեքը մեծացնում 
է տվյալ արժույթի նկատմամբ վստահությունը, հետևաբար նաև դրա օգ-
տագործման ծավալները, ինչը կրճատում է արտասահմանյան արժույթ-
ների զուգահեռ շրջանառության մակարդակն արժութային միության ներ-
սում: Արդյունքում մեծանում է միասնական արժույթի կամ միության շրջա-
նակներում գործող ազգային արժույթների օգտակարությունը՝ թե՛ խնայո-
ղության և թե՛ փոխանակման միջոցի գործառույթների առումով: 
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Արժութային գոտու կարևորագույն օգուտներից հաջորդը կապիտալի 
սպեկուլյատիվ հոսքերի կրճատումն է: Մեծ արժութային գոտին, որը են-
թադրում է միասնական արժույթի թե՛ «խորը» և թե՛ «ընդարձակ» շուկայի 
առկայություն, նվազեցնում է վերջինիս անկայունությունն ու առանձին 
շահարկուների (սպեկուլյանտների) հնարավորությունը՝ ազդելու տվյալ 
արժույթի փոխարժեքի և, հետևաբար, նաև դրամային իշխանությունների 
կողմից վարվող քաղաքականության վրա: Արժութային շուկայի իրացվե-
լիությունը և արժույթի կայունությունը կախված են երկու կարևոր ցուցա-
նիշներից՝ «խորությունից» ու «ընդարձակությունից»։ Արժութային շուկայի 
«խորություն» ասելով՝ նկատի է առնվում շուկայում արժույթի առևտրի ծա-
վալը, մինչդեռ «ընդարձակությունը» որոշվում է շուկայի մասնակիցների 
թվով: Արժութային ինտեգրումը թույլ է տալիս կրճատել փոխարժեքի ան-
կայունության հետ կապված ծախսերը՝ նաև ի շնորհիվ արժութային 
միությանը մասնակից երկրների միջև արժութային շուկաներում իրակա-
նացվող սպեկուլյացիաների վերացման և արտաքին մասնակիցների կող-
մից նմանատիպ գործարքների նվազման: Արժութային շուկայում սպե-
կուլյատիվ ակտիվության նվազումը բնութագրվում է մի շարք առավելութ-
յուններով, այդ թվում՝ փոխարժեքի անկայունության և, հետևաբար, փո-
խարժեքի ռիսկի նվազումով, ինչպես նաև օտարերկրյա ներդրումների 
ներգրավման ծախսերի կրճատմամբ [4, с. 33]: 

Արժութային ինտեգրումը նպաստում է նաև ֆինանսական շուկա-
ների զարգացմանը և կապիտալի միջազգային շուկային մասնակից 
երկրների ներգրավվածության աճին, ինչը պայմանավորված է այն 
հանգամանքով, որ արժութային տատանումների բացակայությունը, որը 
նպաստում է տնտեսական կայունության ապահովմանը, ազգային ֆի-
նանսական շուկան դարձնում է ավելի գրավիչ օտարերկրյա ներդրողների 
համար, իսկ միջազգային պարտատոտմսերի տեղաբաշխումը՝ ավելի 
բազմազանեցված: 

Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ արժութային խմբավորում-
ները բարենպաստ են անդրադառնում վերջինիս անդամ երկրների միջև 
առևտրի ծավալների ընդլայնման վրա, քանի որ արժութային միության 
ձևավորումը սովորաբար հաջորդում է ազատ առևտրի գոտու, մաքսային 
միության և ընդհանուր շուկայի արդյունավետ գործունեությանը և որի 
շրջանակներում միասնական արժույթի ներդրման կամ ազգային արժու-
թային փոխարժեքների տատանումների միջակայքի սահմանման արդյուն-
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քում արժութային ռիսկերի կրճատումը բարենպաստ պայմաններ է ստեղ-
ծում երկրների միջև փոխադարձ առևտրի խթանման համար, ինչին 
նպաստում է ինտեգրման խմբավորման սահմաններում արդեն իսկ գոր-
ծող միասնական մաքսային քաղաքականությունն ու առևտրային արգելք-
ների բացակայությունը:  

Արժութային միության առավելություններից է նաև արտարժութային 
պահուստների ձևավորման անհրաժեշտության բացակայությունը: 
Եթե արժութային միավորման սկզբնական փուլում այս առավելությունն 
այնքան էլ ակնհայտ չէ, քանի որ դեռևս բացակայում է լիակատար վստա-
հությունը միության ապագայի նկատմամբ, ապա դրա ամրապնդմանը զու-
գընթաց՝ տվյալ գործոնի նշանակությունն աստիճանաբար մեծանում է: Դա 
պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ այս դեպքում երկրները դառ-
նում են մեկ խոշոր երկրի տարբեր շրջաններ, որի պարագայում արտար-
ժույթով զգալի պահուստներ ունենալու անհրաժեշտություն չի առաջանում 
[4, с. 34]: Փոխարենը, միջազգային պահուստները կարող են համախմբվել 
և ներդրվել ավելի բարձր եկամտաբերություն ունեցող ակտիվներում  
[5, p. 159]՝ երկրին ապահովելով լրացուցիչ տոկոսային եկամուտներով: 

Ինչ վերաբերում է արժույթների փոխանակման ժամանակ առաջա-
ցող տրանսակցիոն ծախսերի կրճատմանը, ապա արժութային միութ-
յան մասնակից երկրների ազգային արժույթների փոխանակման գործառ-
նությունների իրականացման անհրաժեշտության բացակայությունը հան-
գեցնում է այդ երկրների միջև արտաքին տնտեսական գործարքներ կա-
տարող կազմակերպությունների ծախսերի կրճատմանը, միաժամանակ, 
սակայն, նաև բանկերի եկամուտների նվազմանը: Վերլուծությունները 
ցույց են տվել, որ երկրների միջև առևտրային և ներդրումային հոսքերը 
որքան ավելի մեծ են, այնքան տրանսակցիոն ծախսերի կրճատումից 
բխող օգուտներն ավելի շատ են: Տրանսակցիոն ծախսերից առաջացող 
խնայողությունները ներկայացնում են արժութային միության ձևավորման 
առավել տեսանելի և հեշտ չափելի օգուտները: ԵՄ հանձնաժողովը, գնա-
հատելով Եվրոպական արժութային միության անդամ երկրների ստացած 
օգուտները, պարզել է, որ փոքր, բաց և առավել քիչ զարգացած երկրներն 
ամենաշատն են շահել արժութային միությունից, որի չափը կազմել է 
ՀՆԱ-ի մոտ 1 տոկոսը, իսկ առավել խոշոր երկրների եկամուտը կազմել է 
ՀՆԱ-ի մոտ 0,2 տոկոսը [6, p. 63]:  
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Ի վերջո, արժութային ինտեգրումը հանգեցնում է ազգային արժույ-
թի փոխարինման դեպքում փոխարժեքային տատանումների չեզո-
քացմանը: Ճիշտ է, փոխարժեքային տատանումների վերացումն արժու-
թային միության այն երկրներում, որտեղ ազգային արժույթի փոխարժեքն 
ունի նվազման միտում, հանգեցնում է արտահանողների եկամուտների 
կճատմանը՝ վերջիններիս զրկելով փոխարժեքային տարբերություններից 
առաջացող լրացուցիչ եկամտից, սակայն արտահանման կողմնորոշում 
ունեցող երկրներում տնտեսությունը օտարերկրյա ընկերությունների 
մրցակցության համար դառնում է բաց: 

Արժութային ինտեգրման հիմնական առավելություններից է արժու-
թային ռիսկերի կրճատումը, որը նվազեցնում է ծախսերը, իսկ կապի-
տալի շուկաների գործունեության պայմանների նույնականացումը և տո-
կոսադրույքների մոտարկումը մեծացնում է արժութային միության շրջա-
նակներում երկրների ներդրումային գրավչությունը: Ներդրումային ակ-
տիվության աճն, իր հերթին, փոխհատուցում է արժույթների փոխանակ-
ման գործառնությունների վերացումից բանկերի կրած վնասները: Միա-
ժամանակ պետք է նշել, որ այս դեպքում ազգային ընկերությունները 
բախվում են աճող մրցակցությանը, հատկապես տնտեսությունների հա-
մանման կառուցվածքի դեպքում, իսկ ազգային արտադրողների կողմից 
վերջինիս պատրաստ չլինելու պայմաններում առաջանում է հավանակա-
նություն, որ երկրի տնտեսությունը կկորցնի սեփական արտադրական 
համալիրը՝ դրանով իսկ վտանգելով ողջ միության կայունությունը: Այս 
կապակցությամբ հատկապես մեծ կարևորություն է ստանում արժութային 
միությանն անդամակցելու երկրի նախապատրաստման ժամանակաշր-
ջանը, որի ընթացքում կարող է փոխվել ընկերությունների վերաբեր-
մունքն արտասահմանում ներդրումներ կատարելու նկատմամբ, քանի որ 
աճող մրցակցությունն ստիպում է ազգային արտադրողների փնտրել նոր 
շուկաներ:  

Օպտիմալ արժութային գոտիների գործունեության ընձեռած օգուտ-
ներից է տնտեսության վրա կառավարման մարմինների ազդեցության 
լծակների նվազումը՝ պայմանավորված արժութային միությանն անդա-
մակցության արդյունքում մասնակից երկրի կողմից մակրոտնտեսական 
կարգավորման հնարավորությունները կրճատելու հանգամանքի հետ, 
քանի որ կապիտալի ազատ շարժ և միասնական տոկոսադրույք ունեցող 
բաց տնտեսություների պարագայում բյուջետային կարգավորման գոր-
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ծիքները դառնում են պակաս արդյունավետ: Բացի այդ, ազգային մար-
մինների ֆինանսական քաղաքականությունը սահմանափակվում է 
տնտեսական կայունության պահպանման որոշակի պայմաններով և 
միության շրջանակներում հովանավորչության բացակայությամբ: Քանի 
որ արժութային կարգավորման ազգային գործիքների փոխանցումը վեր-
պետական ինստիտուտներին մասնակից երկրներին զրկում է վճարային 
հաշվեկշռի կարգավորման և միջազգային առևտրում առավելություններ 
ստանալու նպատակով արժութային փոխարժեքի փոփոխություններ 
իրականացնելու հնարավորությունից, երկրների կառավարությունները 
ստիպված են լինում տնտեսական աճի, զբաղվածության և ճգնաժամային 
իրավիճակներից դուրս գալու համար փնտրել նոր գործիքներ (աշխատա-
վարձային համաձայնեցված քաղաքականություն, բնակչության, կապի-
տալի ու մյուս գործոնների շարժի աճ և այլն) [7, с. 11]: 

Ռ. Մանդելը, իր հերթին, մատնանշում է երկրների արժութային միա-
վորման և միասնական արժույթին անցնելու վեց հիմնական առավելութ-
յուն: Դրանցից առաջին երեքը վերաբերում են մասնակից երկրների կող-
մից պահուստների միավորման միջոցով ռիսկերի նվազեցմանը, քանի որ 
մինչ արժութային միությանն անդամակցելը երկրներն իրենց պահուստ-
ներն ստիպված էին պահել արտասահմանյան արժույթով՝ վճարային 
հաշվեկշռի հնարավոր պակասուրդը ծածկելու համար (ապահովագրութ-
յան սկզբունք), պահուստների խնայմանը, որոնք մինչ արժութային միութ-
յանը երկրի միանալը նախատեսված էին դրա անդամների միջև առևտ-
րային գործարքների ֆինանսավորման համար, իսկ անդամակցությունից 
հետո կարող են արդեն ֆինանսավորվել սվոփերի և պահուստային ֆոն-
դերի միջոցով (միջազգայնացման սկզբունք), ինչպես նաև ֆինանսական 
կառավարման տրանսակցիոն հարաբերական ծախսերի կրճատմանը 
(գույքագրման սկզբունք): Մյուս երեք առավելությունները վերաբերում են 
արժույթներից յուրաքանչյուրի՝ մեկ ընդհանուր արժույթի հետ փոխանակ-
մամբ պայմանավորված արժեզրկման ռիսկի նվազմանը (միջնորդության 
սկզբունք), տեղեկատվության խնայողությանը, քանի որ արժույթն ինքնին 
հանդիսանում է տեղեկատվական դաշտը ձևավորող միջոց (տեղեկատվա-
կան սկզբունք) և արժութային գոտու բնակչության համար հարմարվողա-
կան ծախսերի բեռի կրճատմանը (նորարարության սկզբունք) [8, pp. 127-128]: 

Բացի վերը նշված օգուտներից, մասնագետների կողմից առանձնաց-
վում են օպտիմալ արժութային գոտու նաև հետևյալ առավելությունները. 
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• գների թափանցիկության ավելի բարձր մակարդակի ապահո-
վումը, որը, իր հերթին, նպաստում է մրցակցության աճին, 

• ներտարածաշրջանային անվանական փոխարժեքի անորոշութ-
յան վերացումը, որը հանգեցնում է ազգային շուկաների մրցակցային դիր-
քերի ամրապնդմանը, փոխադարձ առևտրի զարգացմանը, ներդրումա-
յին ռիսկերի նվազմանը, փոխադարձ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումնե-
րի խթանմանը և պաշարների արդյունավետ բաշխմանը, 

• միասնական արժույթի միջազգային շրջանառության ծավալների աճը, 
• անդամ երկրների տնտեսական տարածքում մակրոտնտեսական 

քաղաքականության արդյունավետության մակարդակի բարձրացումը, 
• ֆինանսական ինստիտուտների նկատմամբ ոչ խտրական մոտեց-

ման կիրառումը, 
• համաշխարհային տնտեսությունում ռազմավարական դիրքերի ամ-

րապնդման ընդհանուր տարածաշրջանային կառուցակարգերի ստեղծումը, 
• արժութային ոլորտում փոխգործակցության կարգավորման ներ-

դաշնակեցումը, 
• արտաքին միջավայրում միության մասնակից երկրների վար-

քագծի ընդհանուր մոտեցումների հաստատումը և կոորդինացումը, 
• սեփական արժույթի կայունության, իրացվելիության և միջազգայ-

նացման մակարդակի բարձրացումը [9, с. 145]: 
Արժութային միությունների ձևավորումը՝ որպես տարածաշրջանային 

արժութային ինտեգրման բարձրագույն ձև, ոչ միայն թույլ է տալիս երկր-
ներին դիմակայել ֆինանսական գլոբալացման բացասական ազդեցութ-
յանը, այլև հանգեցնում է միջազգային տնտեսական հարաբերություննե-
րում արժույթների քանակի կրճատմանը, ինչը ունի հիմնարար նշանա-
կություն՝ գլոբալ ֆինանսական կայունություն ապահովելու համար անհ-
րաժեշտ պայմաններ ձևավորելու տեսանկյունից [10, с. 126]: 

Գնահատելով արժութային միության և դրա մասնակից երկրների՝ 
արժութային ինտեգրումից ստացած օգուտներն ու վնասները՝ Թ. Բայու-
մին հանգում է եզրակացության, որ արժութային միությանն անդամակ-
ցելիս փոքր երկրները ձեռք են բերում ավելի շատ առավելություններ, քան 
արժութային միությունը, որին միանում են այդ երկրները [11, p. 552]: 

Կարևորելով միասնական արժույթի ներդրման բացասական հետ-
ևանքների գնահատման անհրաժեշտությունը՝ տնտեսագետների մեծ մասը 
դրանց շարքում շեշտում են հատկապես լողացող փոխարժեքի՝ որպես 
տարբեր տնտեսական ցնցումների ազդեցությունից հետո վճարային 
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հաշվեկշռի կայունացման գործիք օգտագործելու անհնարինությունը, 
որի հիմնական սկզբունքը որոշակի հավասարակշռված վիճակից վճա-
րային հաշվեկշռի շեղման դեպքում ներքին արժույթի արժեզրկումը կամ 
արժևորումն է: Հենց լողացող փոխարժեքից հրաժարվելու հետ կապված 
ծախսերի նվազեցման վրա էլ հիմնված է օպտիմալ արժութային գոտու 
չափը որոշելու ավանդական կամ, այսպես կոչված, չափանիշային մոտե-
ցումը: Այս չափանիշի հիմքում ընկած հիմնական ենթադրությունը հան-
դիսանում է գների և աշխատավարձերի անվանական կոշտությունը: 
Նման իրավիճակում անվանական փոխարժեքի փոփոխություններն ամ-
բողջությամբ արտացոլվում են իրական փոխարժեքի դինամիկայի վրա, 
ինչն էլ որոշում է երկու երկրների հարաբերական գները [4, с. 36]: 

Դրամավարկային քաղաքականության անկախության կորուստը 
հանդիսանում է արժութային ինտեգրման հիմնական վնասներից մեկը, 
քանի որ ներքին անհավասարակշռություն առաջանալու դեպքում պե-
տությունը զրկվում է գնաճը և գործազրկությունը կարգավորելու անկախ 
և արդյունավետ քաղաքականություն վարելու հնարավորությունից: Դրա-
մավարկային քաղաքականության անկախության բացակայության դեպ-
քում երկիրը նաև չի կարող որոշել շրջանառության մեջ գտնվող ազգային 
փողի քանակը կամ փոխել կարճաժամկետ տոկոսադրույքը:  

Փաստված փոխարժեքային ռեժիմի թերություններից է նաև հար-
կաբյուջետային քաղաքականության անկախության կորուստը, քանի 
որ համարվում է, որ հարկաբյուջետային քաղաքականությունը կարող է 
հանդիսանալ երկրի ներսում զբաղվածության մակարդակի վրա ազդելու 
արդյունավետ գործիք՝ շնորհիվ պետական ծախսերի ավելացման կամ 
հարկերի կրճատման, ինչը հանգեցնում է եկամուտների և զբաղվածութ-
յան աճին: Մինչդեռ արժութային ինտեգրումը, ընդհակառակը, պահան-
ջում է ավելի համակարգված բյուջետային և հարկային քաղաքականութ-
յան իրականացում՝ ուղղված մասնակիցների միջև տրանսֆերտների միջ-
տարածաշրջանային վերաբաշխմանը: Այս դեպքում որոշ երկրների հա-
մար նոր միասնական հարկաբյուջետային քաղաքականությունը էապես 
կարող է տարբերվել մինչ արժութային ինտեգրումն իրականացվող քա-
ղաքականությունից և չհամապատասխանել տվյալ երկրի շահերին [4, с. 38]: 

Արժութային միության ձևավորումից հետո ի հայտ հնարավոր բացա-
սական կողմերից է անդամ երկրների միջև կապիտալի անհամաչափ 
բաշխվածության և նրանց միջև բարեկեցության մակարդակների միջև 
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առկա տարբերություններ խորացումը, քանի որ արժութային միավորու-
մից հետո ֆինանսական կապիտալի աճող հոսքերն ուղղվում են հիմնա-
կանում դեպի միության անդամ այն երկրներ, որոնք ունեն տնտեսական 
զարգացման մեծ տեմպեր և բնութագրվում են ներդրումային գրավչութ-
յան բարձր մակարդակով: Այդ միտումները կարող են ավելի ուժեղանալ 
արժութային միության մասնակից երկրների միջև ֆինանսական կապի-
տալի շարժի սահմանափակումների վերացմանը զուգընթաց [4, с. 39]:  

Արժութային միությանն անդամակցելու ծախսերից է սեյնորաժի կո-
րուստը: Սենյորաժը, որը նաև կոչվում է գնաճային հարկ, իրենից ներկա-
յացնում է այն իրական եկամուտը, որը կառավարությունն ստանում է՝ օգ-
տագործելով նոր թողարկված փողերը՝ իր ծախսերը ֆինանսավորելու 
համար [12, p. 527]: Սենյորաժը պետական եկամուտների հիմնական 
աղբյուր է հանդիսանում միայն բարձր գնաճ ունեցող տնտեսությունների 
համար: Հակառակ դեպքում, սենյորաժի եկամուտները սովորաբար փոքր 
են ՀՆԱ-ի մեկ տոկոսից, ուստի այն արժութային միության հիմնական 
ծախս չի համարվում [6, p. 120]: 

Օպտիմալ արժութային գոտիների ձևավորման կապակցությամբ 
տնտեսագիտական գրականությունում մատնանշվում են այնպիսի թե-
րություններ, ինչպիսիք են. 

• ազգային քաղաքականության գործիքակազմի շրջանակի նեղացումը, 
•  վերազգային ինստիտուտի ստեղծման հետ կապված վարչական 

ծախսերի իրականացումը [13, p. 13], 
• մասնակից որևէ երկրում ի հայտ եկող տնտեսական ցնցումների 

բացասական էֆեկտների տարածումն արժութային գոտու անդամ բոլոր 
երկրներում,  

• նոր թղթադրամների պատրաստումը, կառավարման նոր ապա-
րատի ձևավորումը և նոր միասնական դրամավարկային քաղաքակա-
նության մշակումը [14, сс. 73-74], 

• տոկոսադրույքի փոփոխության միջոցով մակրոտնտեսական 
ճշգրտումներ իրականացնելու անհնարինությունը, որը որոշ դեպքերում 
կարող է չեզոքացնել միասնական արժույթի ներդրման արդյունքում տեղի 
ունեցող կապիտալի շարժունակության աճը [15, с. 54]: 

Ա. Դուբյանսկին նշում է, որ միասնական արժույթը ԵՄ երկրների հա-
մար ձևավորել է ոչ միայն առավելություններ առևտրի, կապիտալի և աշ-
խատուժի և տնտեսական փոխհարաբերությունների այլ ասպեկտներում, 
այլև առաջացրել է լուրջ խնդիրներ, որոնցից գլխավորը տնտեսական 
զարգացման էականորեն տարբեր մակարդակներ ունեցող երկրների 
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միավորումն է միասնական արժույթ ունեցող արժութային գոտու մեջ, 
որից հիմնականում օգուտներ են ստանում առավել զարգացած երկր-
ները, ինչն էլ հանդիսանում է եվրոպական արժութային համակարգի 
խնդիրների հիմքը [16, с. 58]: 

Ելնելով նրանից, որ արժութային միությունն անդամ երկրների հա-
մար բերում է ինչպես վնասներ, այնպես էլ օգուտներ՝ Մ. Էմերսոնը, 
Դ. Գրոսը, Ա. Իտալիաները և Ջ. Պիսանի-Ֆերրին «օպտիմալ արժութային 
գոտի» հասկացությանը զուգահեռ առաջ են քաշում «շահավետ օպտիմալ 
գոտի» հասկացությունը՝ հաշվի առնելով այն, որ օպտիմալ արժութային 
գոտիների տեսությունը նախատեսում է այնպիսի պայմաններ, որոնք 
երաշխավորում են, որ միասնական արժույթի համատեղ օգտագործման 
օգուտները գերազանցում են դրա ծախսերը: Ըստ նրանց՝ այդ պայման-
ներին բավարարող արժութային գոտին պետք է համարել ոչ թե «օպտի-
մալ», այլ՝ «շահավետ» [6, p. 28]:  

Ամփոփելով՝ կարելի է նշել, որ որպես օպտիմալ արժութային գոտուն 
երկրի մասնակցության հիմնական առավելություն՝ հանդիսանում է փողի 
օգտակարության աճը, իսկ հիմնական թերություն՝ անկախ դրամավար-
կային քաղաքականության իրականացման հնարավորության կորուստը: 

Այնուամենայնիվ, անկախ արժութային ինտեգրման առավելություն-
ների և թերությունների հստակեցումից՝ պետք է նշել, որ օպտիմալ արժու-
թային գոտիների այլընտրանքային մոտեցման հիմնական թերությունը 
շարունակում է մնալ դրանց հնարավոր օգուտների և ծախսերի համեմա-
տության անհնարինությունը՝ չափման միավորների միջև առկա տարբե-
րությունների պատճառով՝ չնայած որ այս մոտեցումը, օպտիմալության 
միաչափանիշ վերլուծության համեմատ, առավել նախընտրելի է և արդյու-
նավետ:  
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ВЫГОДЫ И ЗАТРАТЫ ВАЛЮТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
МИСАК АВАГЯН 

Европейский университет 

В последнее время экономисты уделяют большое внимание 
вопросам валютной интеграции, дискуссии по которой приводят к 
выявлению ее преимуществ и недостатков и, как следствие, к оценке 
необходимости валютного объединения стран и его эффективности. 
Выявление выгод и издержек валютной интеграции, лежащей в основе 
теории оптимальных валютных зон, позволяет проанализировать 
целесообразность формирования валютных союзов между странами 
мира. Статья посвящена представлению положительных и отрица-
тельных эффектов валютной интеграции на экономики стран-участниц 
интеграционной группы, которые были подняты в результате изучения 
теоретических основ оптимальных валютных зон. 

Ключевые слова: оптимальная валютная зона, единая валюта, 
обменный курс, валютный риск, трансакционные издержки, денежно-
кредитная политика. 

 
 
 
 

THE BENEFITS AND COSTS OF CURRENCY INTEGRATION 
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Recently economists have been paying a lot of attention to the issues of 
monetary integration, while the accompanying discussions lead to pointing 
out its advantages and disadvantages and, as a result, evaluating the need 
for monetary unification of countries and its effectiveness. Identifying the 
benefits and costs of monetary integration, which is the basis of the theory 
of optimal currency zones, makes it possible to analyze the expediency of 
forming monetary unions between the countries in the world. The article is 
devoted to the presentation of the positive and negative effects of monetary 
integration on the economies of the member states of the integration group, 
which were highlighted as a result of the study of the theoretical foundations 
of optimal currency areas. 

Keywords: optimal currency area, single currency, exchange rate, 
foreign exchange risk, transaction costs, monetary policy. 
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