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ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԸ ՊԱՏՐԱ՞ՍՏ Է
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԵԾ ԹՎՈՎ 
ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԱԲՆԱԿՆԵՐԻ

Հիմնաբառեր.  ռուս-ուկրաինական պատերազմ,
  ռուսաստանաբնակների ներհոսք, 
  Երևան քաղաք, քաղաքային 
  հիմնախնդիրներ

Ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով 
ՌԴ-ի դեմ կիրառվող պատժամիջոցները պատճառ 
են դարձել, որ մեծ թվով ռուսաստանաբնակներ ժա-
մանեն Երևան: Հաշվի առնելով ՀՀ մայրաքաղաքում 
բնակչության և սոցիալ-տնտեսական կյանքի կենտ-
րոնացման բարձր մակարդակը՝ ռուսաստանա բնակ-
ների մեծ ներհոսքը ոչ միայն կարող է սրել Երևանում 
առկա հիմնախնդիրները, այլև առաջացնել նորանոր 
դժվարություններ ու հարցեր: 

Հոդվածում բացահայտվել է, թե ինչու են ռուսաս-
տանաբնակները նախընտրում ապրել կամ գործու-
նեություն ծավալել հենց Երևանում, ինչպես նաև  
ա ռաջարկվել է որոշ խնդիրներից  խուսափելու նպա-
տակով նրանց հոսքն ուղղել դեպի մարզեր։

Ռուս-ուկրաինական պատերազմի առաջին 
իսկ օրերից ՌԴ-ից դեպի ՀՀ ժամանում-

ների թիվը զգալիորեն մեծացել է: Թեպետ դեռ չկա 
պաշտոնական տեղեկություն ՀՀ տեղափոխված ան-
ձանց քանակի մասին, սակայն հայտնի է, որ օրա կան 
իրականացվում է 30-40 թռիչք՝ Հայաստան տե ղա փո-
խելով մեծաթիվ ռուսաստանաբնակների։ Ժա մա  նում-  
ների նման աննախադեպ թիվը պայմանա վոր ված է 
Ռուսաստանի դեմ Արևմուտքի կողմից կիրառ վող՝ օրեց-  
օր խստացող պատժամիջոցներով: Հարկ է նշել, որ ՌԴ 
քաղաքացիները ՀՀ են ժամանում մի շարք պատճառ-
ներով: Օրինակ՝ նրանցից ոմանք ՀՀ-ն դի տարկում 
են որպես տարանցիկ վայր, որտեղից կարե լի է մուտք 
գոր  ծել այլ երկրներ, իսկ մյուսները ցան կա նում են պա-
տերազմական անորոշությունների ժա մա  նա  կահատ-
վածում պարզապես բնակվել Հայաս տա  նում: Նրանցից 
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ոմանք ցանկանում են նաև հաշիվ բացել 
հայաս տանյան բանկերում, քանի որ ռու-
սական բանկերը նույնպես ենթարկվում 
են խիստ պատժամիջոցների: Նշենք, որ 
ռու  սաստանյան որոշ ընկերություններ ևս 
ցանկանում են տեղափոխվել Հայաստան, 
իսկ մի մասն արդեն իսկ գործունեությունը 
շարունակում է այստեղ: Բացի այդ, որոշ 
ռուսաստանաբնակներ աշխատանքի հետ 
կապված խնդիրներ ունեն. չկարողանա-
լով իրենց գործունեությունը շարունակել 
ՌԴ-ում՝ նրանք տեղափոխվում են Հայաս-
տան:

Հատկանշական է, որ ՌԴ-ից ՀՀ ժա-
մանողների գերակշիռ մասը նախընտ-

րում է Երևանը։ Թեպետ դեռևս առկա 
չեն պաշ  տոնական տեղեկություններ, սա- 
 կայն այդ մասին են վկայում ինչպես Երևա- 
  նի անշարժ գույքի շուկայում բնակարան-
նե րի վարձակալության գների կտրուկ 
բարձ  րացումը, այնպես էլ քաղաքի հա սա-     
րակական նշանակության տարբեր հաս  - 
տատություններում ռուսաստանա բնակ-
ների մեծ խմբերի առկայությունը։ Երևա-
նում կենտրոնացումը պայմանավորված է 
այն հանգամանքով, որ այստեղ կան բո- 
լոր անհրաժեշտ պայմանները և հար  մա- 
րությունները՝ ինչպես բնակու թյուն հաս -
տատելու, այնպես էլ գործունեու թյուն իրա - 
կանացնելու: Այսպես՝ մայրաքա ղա քում է 

1 Աղյուսակը կազմել է հեղինակը: Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և 
Երևան քաղաքը թվերով, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021։

2 Գծապատկերը կազմել է հեղինակը: Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Հայաստանի Հանրապետության մարզերը 
և Երևան քաղաքը թվերով, 2021, https://www.armstat.am/file/article/marzer_2021_15.pdf

Երևանի՝ ըստ տեսակների ծառայությունների տեսակարար կշիռը ՀՀ՝ ըստ 
տեսակների ծառայությունների ընդհանուր ծավալում, 2020 թ. ()2

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Երևանի տնտեսության հիմնական հատվածների տեսակարար կշիռները ՀՀ 
համապատասխան ոլորտների ընդհանուր ծավալում, 2016-2020 թթ. ()1
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կենտրոնացած երկրի սոցիալ-տնտեսա-
կան կյանքի զգալի մասը (աղյուսակ 1)։ 

Գծապատկեր 1-ն ուսումնասիրելիս 
պարզ է դառնում, որ միայն 2020 թ.-ին 
հանրապետության ծառայությունների գրե- 
 թե բոլոր տեսակների մատուցման մեջ 
բա վական մեծ է Երևան քաղաքի տեսա-
կա րար կշիռը: Ընդ որում, ըստ մի քանի 
տա րիների այդ ցուցանիշն ուսումնա սի րե-
լիս, ակնհայտ են դառնում աճի միտում-
ները:

2020 թ. Երևան քաղաքում մատուցվող 
ծառայությունների ընդհանուր ծավալում 
ամենամեծ տեսակարար կշիռն ունեն հե-
տևյալները՝ ֆինանսական և ապահո վա-
գրա կան գործունեություն, այնուհետև՝ մշա- 
 կույթ, զվարճություններ, հանգիստ, տեղե-
կա տվություն և կապ (աղյուսակ 2):

Մայրաքաղաքում է գտնվում նաև պե-
տական կառավարման մարմինների զգա-
լի մասը՝ ՀՀ Ազգային ժողով, կառավա րու- 
 թյուն, նախարարություններ ու գերա տես-
չու թյուններ, հասարակական և միջազ-

գա   յին կազմակերպությունների ներկա յա-
ցուց չությունների գրասենյակներ, տարբեր 
միություններ, հիմնադրամներ, դատաի  րա- 
վական մարմիններ, բանկեր ու այլ ֆի նան-
սական կազմակերպություններ, զանգվա-
ծային լրատվամիջոցներ և այլն:

Այսպիսով՝ կարող ենք նշել, որ Երևա-
նում սոցիալ-տնտեսական կյանքի նման 
կենտ րոնացմամբ է պայմանավորված ռու-
սաստանաբնակների մեծ ներհոսքը: 

Հարկ է նշել, որ Երևանն առանձնանում 
է իր գերբնակեցվածությամբ. 2021 թ. տա-
րեսկզբի դրությամբ այստեղ ապրում է 1 
091,7 հազար մարդ, որը ՀՀ բնակչության 
ընդհանուր թվի 36,8%-ն է (աղյուսակ 3):

Աղյուսակ 3-ի ցուցանիշներից պարզ է 
դառ նում, որ Երևանում է կենտրոնացած 
երկրի բնակչության զգալի մասը, ընդ 
որում, այս ցուցանիշն աճի միտում է ցու-
ցա բերում:

Բնակչության և սոցիալ-տնտեսա կան 
կյանքի նման կենտրոնացումը հան գեց   րել 
է նրան, որ մայրաքաղաքում կուտակ  վել 

3 Աղյուսակը կազմել է հեղինակը: Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և 
Երևան քաղաքը թվերով, 2021, https://www.armstat.am/file/article/marzer_2021_15.pdf

4 Աղյուսակը կազմել է հեղինակը: Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և 
Երևան քաղաքը թվերով, 2021, https://www.armstat.am/file/article/marzer_2021_9.pdf

Երևանի տնտեսության հիմնական հատվածների տեսակարար կշիռները ՀՀ 
համապատասխան ոլորտների ընդհանուր ծավալում, 2016-2020 թթ. ()3

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2

Երևանի մշտական բնակչության թիվը, 2017-2021 թթ. (մլն մարդ)4

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3



են մի շարք հիմնախնդիր ներ, որոնք վե   - 
րա բերում են բնապահպա նական, տրանս- 
 պորտային, ենթակառուցվածք ների զար-
գացման, բնակարանային անբավարա  րու-
թյան, հիմնարար ծառայությունների մա-
տուցման համար անհրաժեշտ միջոցների 
սակավության  կամ բացակայության  և 
այլ ոլորտների: Ուստի ՌԴ-ից մարդկանց 
մեծ հոսքը դեպի Երևան կարող է խթանել 
և արդեն իսկ խթանում է քաղաքում առկա 
հիմնախնդիրների ավելացումը: 

Այսպես՝ մեծ ներհոսքի պատճառով 
վերջին օրերին Երևանում կտրուկ աճել են   
բնակարանների վարձակալության գները։ 
Այդ մասին վկայում են Booking.com, List.am, 
banali.am և այլ էլեկտրոնային հար թակ -
նե րում առկա տեղեկությունները, ինչպես 
նաև ոլորտի մասնագետները։ Բնակա-
րան  ների վարձակալության գների աճը 
հիմն ականում կազմում է 20-30%, իսկ որոշ 
դեպքերում՝ նույնիսկ ավելի: Դա, նախև ա-
ռաջ,  պայմանավորված է մեծ պահանջար-
կով, որը շուկան պատրաստ չէ բավա-
րարելու, ուստի արձագանքում է գների 
բարձ րացմամբ։ Այս երևույթն արտացոլում 
է Երևանում առկա բնակարա նային անբա-  
վարարության խնդիրը, որը ՌԴ-ից մեծ 
ներ հոսքի պայմաններում էլ ավելի է սրվել։ 
Բացի այդ, բնակարանների վարձակա լու-
թյան նկատմամբ ձևավորված մեծ պա-
հան ջարկը հանգեցրել է նրան, որ սեփա - 
կանատերերը, տարբեր պատճառներ մեջ - 
բերելով, փորձում են տարածքներն ազա-
տել հայ վարձակալներից և  դրանք տրա-
մադրել ռուսաստանաբնակներին՝ ավե լի 
բարձր գներով։ 

Պետք է նշել, որ ռուսաստանաբնակ-
նե րի և ռուսաստանյան ընկերություննե - 
րի տե ղա փոխվելը Երևան հանգեցրել է  
նաև տրանս պորտային, երթևեկության 
համա կար գի ծանրաբեռնմանը, ավելաց-
րել տրանսպորտային հոսքերի քանակը, 
իսկ բանկերում և բանկոմատների մոտ, 
ինչ պես նաև այլ ծառայություններից օգ-
տըվե լիս նկատելի են հերթեր: Հետևաբար՝ 
կա րող ենք ասել, որ քաղաքում ար ձա նա -
գրվում է մատուցվող ծառայու թյունների 
ար դյունավետության մակար դակի անկում, 

ինչը կապված է դրանց համար անհրա  - 
ժեշտ միջոցների բացակա յու թյան հետ:

Միաժամանակ,  ռուսաստանա բնակնե-
րի տեղափոխվելը Երևան ունի դրական 
կողմեր, քանի որ նպաստում է սպառման, 
ինչպես նաև հարկային եկամուտների 
ավելացմանը, բնակչությանը մատուցվող 
ծառայությունների ընդլայնմանը: Եթե հաշ- 
 վի առնենք այն փաստը, որ Երևան տե-
ղափոխվածների մեջ մեծ թիվ են կազմում 
ՏՏ ոլորտի կազմակերպությունները և մաս-   
նագետները, ապա կարող ենք նաև հա-
վաստել, որ դա դրականորեն կանդ րա-
դառնա քաղաքում ՏՏ ոլորտի զարգաց-
ման վրա։

Դեռևս հնարավոր չէ կանխատեսել, 
թե պատերազմը որքան կտևի և ինչ հե-
տևանքներ կունենա, հետևաբար՝ չենք 
կա րող ասել, թե ՌԴ-ից ժամանած անձինք 
և գրանցված կազմակերպությունները որ-
քան ժամանակ կանցկացնեն Երևանում: 
Երկարաժամկետում վերջիններիս կենտ-
րոնացումը Երևանում կարող է սրել այս-
տեղ առկա հիմնախնդիրները և առա-
ջաց  նել նոր դժվարություններ։ Հետագա 
բարդություններից խուսափելու հա մար իշ- 
խա նությունները պետք է համապա տաս-
խան աշխատանքներ կատարեն այս ուղ- 
ղությամբ՝ հնարավորինս նվազեցնե լով 
ռու  սաստանաբնակների և ռուսաս տան- 
  յան կազմակերպությունների կենտրոնա -
ցու մը Երևանում, փոխարենը՝ ստեղծելով 
այլընտ րանքներ ՌԴ-ից ժամանումների 
հոսքը դեպի մարզեր ուղղորդելու հա մար։ 
Մասնավորապես՝ այդ առումով դրական 
քայլ կարող է լինել ՏՏ ոլորտի մաս նագետ-
ների բնակեցումը մարզե րում: Քանի որ ՀՀ 
ժամանածների մեջ վերջին ներս մեծ թիվ 
են կազմում և աշխատում են առավելա պես 
հեռավար, ուստի նրանց համար գրե թե 
նշանակություն չունի, թե երկրի որ հատ-
վածում կգտնվեն, մանավանդ, եթե հաշվի 
առնենք այն հանգամանքը, որ մարզերում 
բնակարանների վարձակալության գներն 
առավել մատչելի են: Մի խոսքով, խնդիրը 
պահանջում է խորքային և բազմակող մա-
նի լուծում։
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ГОТОВ ЛИ ГОРОД ЕРЕВАН ПРИНЯТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО РОССИЯН?

Большое количество россиян прибывает в Ереван в результате санкций, введенных против 
России в рамках российско-украинской войны. Учитывая уровень концентрации населения и со-
циально-экономической жизни в Ереване, большой приток русских в столицу может способ ство -
вать обострению существующих проблем и возникновению новых. Соответственно, в этой статье 
показано, почему русские предпочитают селиться или работать в городе Ереван, выявлено, что 
их концентрация в городе уже привела к некоторым проблемам, и для предотвращения воз ни-
кно    вения в дальнейшем новых проблем было предложено направить потоки россиян в регионы.

Ключевые слова:  Русско-украинская война, поток россиян, город Ереван, городские проблемы
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IS THE CITY OF YEREVAN READY TO ACCEPT A LARGE NUMBER OF RUSSIANS?

A large number of Russians is arriving in Yerevan as a result of the sanctions imposed against 
Russia as part of the Russian-Ukrainian war. Given the level of concentration of population and so-
cio-economic life in the city of Yerevan, a large influx of Russians into the capital may contribute to 
the exacerbation of existing problems and creation of the new ones. Accordingly, the paper shows why 
Russians prefer to settle or work in the city of Yerevan, reveals that their concentration in the city has 
already led to some problems, and to prevent new problems in the future, it was proposed to direct 
the flow of Russians to the regions.

Key words:   Russian-Ukrainian war, influx of Russians, city of Yerevan, urban problems


