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Հոդվածում վերլուծված են ժամանակակից ֆինանսատնտեսական ճգնա-

ժամերի էությունը, առանձնահատկությունները և բացասական դրսևորում-

ները: Ներկայացված են նաև ֆինանսատնտեսական վերջին ճգնաժամի այն 

հիմնական դասերը, որ պետք  է հաշվի առնվեն երկրների կառավարություն-

ների կողմից հակաճգնաժամային միջոցառումների արդյունավետությունը 

բարձրացնելու համար: 

 

Տնտեսական զարգացումների ներկայիս փուլում համաշխարհային տնտե-

սության մեջ նկատվում է ֆինանսական ոլորտի դերի աննախադեպ մեծացում, 

ինչպես նաև ֆինանսական շուկաների գլոբալիզացիայի աճ: Այս իրողությունը, 

չի կարող մտահոգիչ չլինել, քանի որ այն ոչ միայն նպաստում է տնտեսության 

զարգացմանը, այլև որոշակի լուրջ վտանգներ է ստեղծում տնտեսության հե-

տագա զարգացման համար: Ֆինանսական շուկայի արագ գլոբալիզացիան 

նպաստում է նրան, որ ֆինանսական անկայունության ամեն մի դրսևորում 

կարող է շատ կարճ ժամանակահատվածում արագ տարածվել ամբողջ աշ-

խարհով մեկ` վերածվելով համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնա-

ժամերի:  

Ժամանակակից ճգնաժամերը էապես տարբերվում են նախորդ դարե-

րում տեղ գտածներիցֈ Բանն այն է, որ ճգնաժամերի բնույթը փոփոխվում է ժա-
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մանակին համընթաց, և դրան համապատասխան փոփոխվում են նաև հակա-

ճգնաժամային միջոցառումների բնույթը և ուղղություններըֈ  

Անդրադառնալով նախկինում եղած ճգնաժամերի ընդհանուր նկարա-

գրին՝ հարկ է նշել, որ մինչև 19-րդ դարի երկրորդ կեսը համաշխարհային 

տնտեսությունը բնութագրվում էր գյուղատնտեսական ուղղվածությամբ‚ ինչն 

էլ իր հերթին բացատրում էր այդ ժամանակների տնտեսական ճգնաժամերի 

ագրարային բնույթը՝ կապված բնությանն առնչվող անսպասելի գործոնների 

հետֈ 19-րդ դարի գիտական հայտնագործությունները զարգացած կապիտա-

լիստական երկրներում տեղի ունեցող արդյունաբերական հեղաշրջումը‚ 

տնտեսության տարբեր ոլորտներում կատարվող տեխնիկական բնույթի հայտ-

նագործությունները հանգեցրին նրան‚ որ ճգնաժամերի պատճառներն սկսեցին 

պայմանավորվել արդեն արդյունաբերական գործոններովֈ Ներկայումս զար-

գացած երկրներում ձևավորվել է տնտեսության հետինդուստրիալ կառուց-

վածք, որտեղ գերակշռում է ծառայությունների ոլորտը‚ իսկ վերջինիս հիմնա-

կան բաղկացուցիչը կազմում է ֆինանսական հատվածըֈ Այս ամենը հանգեց-

նում է նրան‚ որ ժամանակակից ճգնաժամերի պատճառները պետք է բացատ-

րել՝ տնտեսության ֆինանսական հատվածով պայմանավորված, որը վերջին 

ժամանակաշրջանում էականորեն աճել է համաշխարհային մասշտաբով և 

գնալով ավելի ու ավելի շատ է հեռանում տնտեսության իրական հատվածիցֈ  

Գլոբալ ֆինանսական ակտիվների մեծացումը և ֆինանսական նոր գոր-

ծիքների լայնածավալ կիրառումը, ինչ խոսք, ունեն բազմաթիվ առավելություն-

ներ` տնտեսվարողներին հնարավորություններ ստեղծելով շրջանառության 

մեջ դնելու լրացուցիչ ֆինանսական ակտիվներ, բայց մյուս կողմից՝ դրանց 

նկատմամբ ոչ պատշաճ վերահսկողությունը կարող է հանգեցնել, այսպես 

կոչված, ֆինանսական արհեստական «փուչիկների» ձևավորմանըֈ Այն իրավի-

ճակում‚ երբ ֆինանսական շուկան կարողանում է ապահովել ներդրված մի-

ջոցների ավելի մեծ տոկոսային աճ‚ բանկերի դասական գործառույթը հանդի-

սացող տնտեսության իրական հատվածի ֆինանսավորումը կորցնում է իր ար-

դիականությունըֈ Խիստ մրցակցության պայմաններում բանկերը դրամական 

միջոցների պահանջ ունեցող կազմակերպություններին և անհատներին ֆի-

նանսավորելու փոխարեն մուտք են գործում ֆոնդային շուկա և դրանով նպաս-

տում սպեկուլյատիվ գործարքների թվի մեծացմանըֈ Ակնհայտ է‚ որ տնտեսու-

թյան իրական և ֆինանսական հատվածների միջև անհամապատասխանու-

թյունների խորացումը վաղ թե ուշ հանգեցնում է ֆինանսատնտեսական ճգնա-

ժամի առաջացման, ինչին էլ ականատես եղանք բոլորովին վերջերսֈ  

Ժամանակակից տնտեսական զարգացումների մյուս կարևոր առանձ-

նահատկությունն այն է, որ տնտեսության ֆինանսական հատվածի չվերահսկ-

վող զարգացումը‚ ինչպես նաև համաշխարհային տնտեսության մեջ դրամա-

կան զանգվածի զգալի ավելացումը նպաստում են հսկայական սպեկուլյատիվ 

կապիտալի ձևավորմանը‚ որի կիրառման  համար նորանոր ոլորտներ են 

անհրաժեշտֈ Որպես հետևանք՝ համաշխարհային տնտեսությունում տեղի է 
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ունենում շուկայական բնականոն հարաբերությունների ապակայունացում, 

ինչպես նաև շուկաներում շրջանառվող ակտիվների գների կտրուկ ու անհիմն 

աճ` պայմանավորված  սպեկուլյատիվ կապիտալի ճնշումներովֈ 

Անդրադառնալով 2007-2009թթ. համաշխարհային ֆինանսատնտեսա-

կան ճգնաժամին՝ պետք է փաստել, որ այն իր խորությամբ‚ ընդգրկվածության 

աստիճանով և համաշխարհային տնտեսության վրա թողած ազդեցությամբ 

համարվում է հետպատերազմյան տարիներին նմանօրինակը չունեցող առա-

ջին ճգնաժամը, որը բացահայտեց ժամանակակից տնտեսության զարգացման 

ներքին կառուցվածքային անհամաչափություններըֈ Արդյունքում անհրաժեշ-

տություն առաջացավ արմատապես վերանայելու տնտեսական ճգնաժամերի 

պատճառների վերաբերյալ նախկինում արմատավորված գիտական տեսա-

կետները, ինչպես նաև դրանց հաղթահարմանն ուղղված միջոցառումների ուղ-

ղություններն ու գործիքակազմըֈ  

Ներկա ճգնաժամը տեղի ունեցավ տնտեսության գլոբալացման առավել 

բարձր մակարդակի պայմաններում, ինչի արդյունքում ճգնաժամն առավել 

արագ տեմպերով ներթափանցում է նորանոր երկրներֈ  

Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամն ունեցավ բազմա-

թիվ բացասական դրսևորումներ, որոնցից հիմնականները հետևյալն են. 

 Անշարժ գույքի գների կտրուկ անկումը, ինչը միաժամանակ դարձավ ճգնա-

ժամի հիմնական պատճառներից մեկըֈ Սա պայմանավորված էր այն հանգա-

մանքով, որ անշարժ գույքի  չհիմնավորված բարձր գինը ձևավորվել էր ոչ թե 

դրանց նկատմամբ  իրական  առաջարկի և պահանջարկի, այլ սպեկուլյատիվ 

գործարքների արդյունքում, և վաղ թե ուշ այդ շուկան փլուզվելու էրֈ 

 Զարգացող երկրներից դեպի զարգացած երկրներ կապիտալի զանգվածային 

արտահոսքըֈ Դրա պատճառն այն էր, որ անշարժ գույքի գների անկման պայ-

մաններում առաջացան իրացվելիության լուրջ խնդիրներ, ինչի արդյունքում 

ներդրողներն շտապեցին ցածր գներով վերավաճառել իրենց ակտիվներըֈ 

Իսկ վերջիններիս վաճառքի գները զարգացող երկրներում, ի տարբերություն 

զարգացած երկրների, ավելի ցածր էինֈ 

 Բյուջեների պակասորդի  զգալի մեծացումը` կապված այն իրողության հետ, 

որ բազմաթիվ պետություններ ստիպված եղան բյուջետային միջոցներից 

զգալի ֆինանսական օժանդակություն ցուցաբերել այն  արտադրական և ֆի-

նանսական կազմակերպություններին, որոնք, ունենալով իրացվելիության 

լուրջ խնդիրներ, կանգնած էին անվճարունակության շեմին: 

 Ռեցեսիոն իրավիճակի ձևավորումը` համաշխարհային մասշտաբով: Այն 

սկզբում ձևավորվեց զարգացած երկրներում, իսկ այնուհետև տարածվեց նաև 

զարգացող երկրներումֈ Նման իրավիճակում կտրուկ նվազեցին ներդրումնե-

րը, ինչը պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ ճգնաժամի ընթացքում 

գերիշխում էին բացասական սպասումները ինչպես պոտենցիալ ներդրողնե-

րի, այնպես էլ ողջ հասարակության մեջ, բացի դրանից, առկա էին նաև իրաց-

վելիության խնդիրներ, ինչի մասին վերևում արդեն հիշատակեցինքֈ Տարբեր 
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երկրներում տեղի ունեցավ աշխատատեղերի զգալի կրճատում` մեծացնելով 

գործազրկության մակարդակըֈ Ճգնաժամի պայմաններում ձեռնարկություն-

ները ձգտում էին կրճատել ծախսերը, իսկ քանի որ ճգնաժամային իրավիճա-

կում ակտիվների վաճառքը լուրջ դժվարություններ էր ներկայացնում, ապա 

ծախսերի կրճատման ամենաարագ եղանակը հանդիսացավ աշխատատե-

ղերի կրճատումըֈ  

 Ամերիկյան դոլարի արժևորումը այլ երկրների արժույթների նկատմամբֈ 

Ճգնաժամային իրավիճակում համաշխարհային մասշտաբով ձեռնարկու-

թյունների ու ֆինանսական կազմակերպությունների ակտիվների առքուվա-

ճառքը կատարվում էր դոլարով, ինչը հանգեցնում էր դոլարի նկատմամբ պա-

հանջարկի զգալի աճի` բերելով վերջինիս զգալի արժևորմանֈ 

Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը ի հայտ բերեց աշ-

խարհի տարբեր երկրներում գործող ֆինանսատնտեսական համակարգերի և 

դրանց կարգավորման ոլորտի թերությունները: Թեև տարբեր երկրներում վեր-

ջիններս տարբեր էին` կապված տնտեսության առանձնահատկությունների 

հետ, սակայն միևնույն ժամանակ գոյություն ունեն նաև ընդհանրական բնույթի 

մի շարք թերություններ, որոնցից դասեր պետք է քաղեն աշխարհի բոլոր 

երկրները: 

Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի արդյունքում բացահայտված ընդհա-

նուր թերությունների շարքին են դասվում հետևյալները. 

1. Տնտեսության մեջ «երկար փողերի» պակասըֈ Եվ դա էր պատճառը, որ 

ֆոնդային բորսաների ինդեքսները 2008թ. առավել շատ կրճատվեցին զար-

գացող երկրներում, քանի որ բաժնետոմսերը տեղադրված էին սպեկուլյա-

տիվ ակտիվներում և առաջին իսկ անբարենպաստ ազդակից հետո անմի-

ջապես հանվեցին շրջանառությունիցֈ «Երկար փողերի» պակաս է զգացվում 

նաև ֆինանսական հաստատություններում և ներդրումային ընկերություն-

ներումֈ  

2. Սղաճի բարձր մակարդակըֈ Նշենք, որ մինչ ճգնաժամը շատ զարգացած 

երկրներում սղաճի մակարդակը կազմում էր 1-3%, իսկ զարգացող երկրնե-

րում այն պահվում էր 3-5%-ի շրջանակներումֈ Հարկ է նշել, որ սղաճի գլխա-

վոր պատճառը բյուջետային ծախսերի արագ աճն էր, որն էլ իր հերթին 

պայմանավորված էր սոցիալական ծախսերի մեծացման անհրաժեշտու-

թյամբ, քանի որ զարգացող երկրների մի մասում առկա են սոցիալիստական  

պետությանը հատուկ շատ  գործառույթներֈ  

3. Ֆինանսական համակարգերի անկատարությունը հատկապես զարգացող 

երկրների մակարդակովֈ Փաստացի, ձեռնարկությունների ու կազմակեր-

պությունների ներդրումների որոշակի մաս բաժին է ընկել օտարերկրյա 

ներդրողներին՝ մեծացնելով զարգացող պետությունների արտաքին  պարտ-

քերը, որի   վերադարձելիության հիմնախնդիրն իր հերթին ավելի է բարդաց-

րել ազգային դրամների արժեզրկումը, քանի որ պարտքերը հիմնականում 

ձևակերպված են տարադրամովֈ Ուստի, ստեղծված իրավիճակում ճիշտ 
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կլինի արտաքին պարտքի մարման աղբյուր դարձնել ոչ միայն արտաքին 

նոր պարտքերի, այլև ներքին պարտքերի  ձևակերպումը, որի աղբյուր կարե-

լի է դարձնել պետության ոսկու և վալյուտային պահուստներն ու ֆոնդերը՝ 

առավել արտոնյալ  պայմաններովֈ 

4. Ֆինանսական շուկաների պետական կարգավորման թերությունները, ինչ-

պես նաև դրանց ինքնակարգավորման անկատարությունը, ինչի արդյուն-

քում ֆինանսական ակտիվների շրջանառության զգալի մասը դարձավ սպե-

կուլյատիվֈ  

5. Բանկային համակարգի, բանկերի ռիսկային գործունեության, ինչպես նաև 

բանկային օլիգոպոլիաների նկատմամբ թույլ վերահսկողությունը, ինչի հե-

տևանքով բանկերը ակտիվ մասնակցություն ունեցան ֆինանսական սպե-

կուլյատիվ «փուչիկների» ձևավորման գործընթացին`զրկելով տնտեսության 

իրական հատվածին անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների զգալի մասից: 

6. Օֆշորային ֆինանսական գոտիների լայն տարածումը և նրանց նկատմամբ 

միջազգային վերահսկողության գործուն մեխանիզմների բացակայությունը: 

7. Ածանցյալ գործիքների շրջանառության աննախադեպ աճը, ինչպես նաև 

սպեկուլյատիվ կապիտալի զգալի գերակշռումը տնտեսության իրական 

հատվածում առկա կապիտալի հոսքերի նկատմամբ: 

8. Գերազանցապես վարկերի միջոցով մասնավոր սպառման խթանումը: 

9. Ազգային եկամտի  ոչ արդարացի ու անհավասարաչափ բաշխումը, ինչը հե-

տևանք  է հարկային ոչ արդյունավետ քաղաքականության: 

10.  Շուկայական գործընթացների վերաբերյալ տեղեկատվական համակարգի 

անկատարությունը և տեղեկատվության անհավասարաչափ բաշխումը: 

11.  Համաշխարհային տնտեսության վերազգային կառավարման գործուն մե-

խանիզմների բացակայությունը: 

12.  Որպես միջազգային վճարամիջոց` մեկ երկրի արժույթի (ԱՄՆ դոլար) մե-

նաշնորհի կիրառումը համաշխարհային տնտեսության գլոբալիզացիայի  

պայմաններում և այդ արժույթի թողարկման ու շրջանառության նկատմամբ 

միջազգային բավարար մակարդակի վերահսկողության համակարգի բացա-

կայությունըֈ 

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ որպես համաշխարհային ֆինանսատնտե-

սական վերջին ճգնաժամի հիմնական դասեր, կարող ենք ներկայացնել հե-

տևյալները. 

1. տնտեսության իրական հատվածի զարգացմանն ուղղված երկարաժամկետ 

կապիտալի ձևավորումը` համապատասխան հիմնադրամների և ներդրման 

գործիքների ձևավորմամբ‚ 

2. ֆինանսաբանկային համակարգի և ընդհանրապես համաշխարհային 

տնտեսության վերազգային կառավարման գործուն մեխանիզմների ձևա-

վորումը, 

3. բանկերի վարկային գործունեության նկատմամբ պահանջների խստացումը, 

4. տնտեսության դիվերսիֆիկացումը, 
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5. շուկայական տեղեկատվական համակարգերի արագ զարգացումը, 

6. արտաքին պարտքերի կրճատումը կամ գոնե արտաքին նոր պարտքերի 

ձևակերպումից հնարավորինս խուսափումը` արտաքին միջավայրից ունե-

ցած ֆինանսական կախվածությունը նվազեցնելու և բարձր տոկոսադրույք-

ների լրացուցիչ ծանրություն չվերցնելու համար ինչպես նաև երկրի ոսկու և 

արժութային պահուստները` որպես պարտքերի մարման աղբյուր դարձ-

նելը, 

7. ճգնաժամի ընթացքում շուկայի տենդենցներին հետևելըֈ Վտանգավոր է 

արժևորել ազգային դրամը և նվազեցնել արտահանման հնարավորու-

թյունները, 

8. հրաժարումը ԱՄՆ դոլարի` որպես մենաշնորհային միջազգային հաշվար-

կային միավորի կիրառումից, ինչը կկանխի դրա հետագա համապատաս-

խան ակտիվներով չապահովված էմիսիան, 

9. սոցիալական անարդյունավետ ծախսերից հրաժարվելը, ինչը թույլ կտա 

կրճատել ինչպես բյուջեների պակասորդը, այնպես էլ կնպաստի սղաճի 

նվազեցմանըֈ 

Ամփոփելով կարող ենք նշել, որ ճգնաժամի բնույթը մեծապես կախված 

է տնտեսության կառուցվածքից և դրանում գերիշխող ոլորտներիցֈ Ժամանա-

կակից տնտեսական զարգացումների փուլում ճգնաժամերը մեծապես ար-

դյունք են տնտեսության իրական և ֆինանսական հատվածների անհամամաս-

նությունների‚ ինչպես նաև սպեկուլյատիվ կապիտալի շրջանառության նկատ-

մամբ պետական կառույցների թույլ վերահսկողությանֈ Ուստի‚ համաշխար-

հային մակարդակով անհրաժեշտ է մշակել այնպիսի գործուն մեխանիզմներ‚ 

որոնք, ապահովելով նշված ոլորտների միջև օպտիմալ հավասարակշռու-

թյուն` կնպաստեն համաշխարհային տնտեսության առաջընթացին` զերծ պա-

հելով վերջինիս տնտեսական տարբեր ցնցումներիցֈ  
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В данной статье анализируются характеристика и особенности современ-

ных финансово-экономических кризисов. Представлены также главные уроки 

последнего финансово-экономического кризиса для правительств государств с 

целью  повышения эффективности антикризисных мер. 
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The present article aims to give an analysis of the nature and peculiarities of Modern 

Financial-Economic Crises. The main lessons of the last Financial-Economic Crisis are 

also represented for other states’ governments to take them into account when trying 

to increase the effectiveness of anti – crisis measures. 
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