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Ներածություն 
 

ՀՀ Կառավարության 2012-2017 թթ. ծրագրում 
մասնավորապես նշվում է. «Թույլ համաշխարհա-
յին պահանջարկը և արտաքին աշխարհի էական 
անորոշությունները սահմանափակում են արտա-
քին տնտեսությունից ռեսուրսների ներհոսքի հնա-
րավորությունը: Առաջիկա հինգ տարվա ընթաց-
քում տնտեսության ներքին ռեսուրսների վրա 
հիմնված զարգացումը կունենա Հայաստանի 
տնտեսական աճի ապահովման համար առաջնա-
յին դերակատարում:  

Ճգնաժամի հաղթահարման դանդաղ ընթացքն 
ու լուծումների բազմազանությունն ակնհայտորեն 
ցույց տվեցին, որ Երկրորդ համաշխարհային պա-
տերազմից հետո կառավարման թե´ տեսության, 
թե´ պրակտիկայի առումով աշխարհը թևակոխել է 
անորոշության ամենախոշոր փուլը: Թե´ քաղաքա-
կան, թե´ տնտեսական առումով միանման նոր լու-
ծումներ չեն առաջացել, և յուրաքանչյուր երկիր 
ինքնուրույն է որոշում իր առանձնահատկություն-
ներին յուրահատուկ լուծումներ»1:  

ՀՀ-ում երկարաժամկետ ֆինանսական ռեսուրս-
ների վերարտադրության հիմնահարցերին նվիր-
ված հետազոտության արդիականությունն ամբող-
ջությամբ բխում է ՀՀ Կառավարության ծրագրի 
նշված դրույթից:  

Կատարված հետազոտության գերակա նպա-
տակը ՀՀ տնտեսությունում երկարաժամկետ ներ-
քին ֆինանսական ռեսուրսների վերարտադրու-
թյան հնարավոր աղբյուրների բացահայտումն է, 
որ կարող է հիմք դառնալ ներդրումների կատար-
ման, հետևաբար նաև` տնտեսական աճի ապա-

                                                           
1  ՀՀ Կառավարության ծրագիր, hավելված, ՀՀ Կառավարության 2012 թ. հունիսի 

18-ի N730-Ա որոշում: 
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հովման համար: Այս տեսանկյունից ՀՀ տնտեսու-
թյունում երկարաժամկետ ներքին ֆինանսական 
ռեսուրսների վերարտադրության հիմնահարցերի 
բացահայտումը կատարվել է հետևյալ ուղղություն-
ներով` 

• ազգաբնակչության խնայողություններ, բան-
կային համակարգում երկարաժամկետ ռե-
սուրսների ձևավորում, 

• իրական հատվածի կազմակերպությունների 
(արդյունաբերական) միջոցների վերարտադ-
րություն, 

• պետական պարտքի ազդեցությունը տնտե-
սության զարգացման վրա: 
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1. ԱԶԳԱԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ 
ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ  
ՀՀ-ՈՒՄ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 
ԱՂԲՅՈՒՐ 

 

ՀՀ տնտեսությունում երկարաժամկետ ֆինանսական ռեսուրս-
ների վերարտադրության հիմնահարցերի բացահայտման ուղղու-
թյուններից է ազգաբնակչության խնայողությունների հատվածը: 
Հետազոտությունում գնահատվել է ՀՀ տնտեսության հատվածնե-
րում զբաղվածների (տնային տնտեսությունների) կողմից խնայո-
ղություններ կատարելու ներուժը: 

Անժխտելի է, որ խնայողությունների մակարդակի բարձրացու-
մը եկամտի ցածր մակարդակ ունեցող երկրներում տնտեսական 
աճի տեմպերն ավելացնելու առաջնային նախապայմաններից 
մեկն է: 

Տնային տնտեսություններին են վերագրվում մեկ կամ մի քանի 
անձանցից բաղկացած միևնույն բնակելի միավորում համատեղ 
բնակվողները, որոնք իրենց կենսական կարիքներն ապահովել են 
ընդհանուր տնտեսություն վարելով` ամբողջությամբ, կամ մասամբ 
միավորելով իրենց միջոցները2: Ըստ մեկ այլ աղբյուրի` տնային 
տնտեսությունը մեկ անձ է կամ անձանց խումբ, որոնց համար 
ընդհանուր են բյուջեն և բնակվելու վայրը: Ընդ որում, բարեկամա-
կան կապերը պարտադիր չեն3:  

ՀՀ 2011 թ. մարդահամարի արդյունքներով ՀՀ-ում հաշվառվել 
են 763.6 հազ. տնային տնտեսություն, որոնց 66.9%-ը տեղա-
բաշխված է քաղաքներում, իսկ 33.1%-ը` գյուղական բնակավայրե-
րում (2001 թ. համապատասխանաբար` 66.8% և 33.2%) (հավել-
ված 1): Հավելված 1-ից ակնառու է, որ 2011 թ., 2001թ. համեմա-
տությամբ, նկատվել է տնային տնտեսությունների թվի, ինչպես 
նաև 4, 5 և ավելի անձից բաղկացած տնային տնտեսությունների 
թվի նվազում, միաժամանակ, աճել է 2 և 3 անձից բաղկացած 
տնային տնտեսությունների թիվը. համապատասխանաբար` 1.3 և 
9.3 հազարով: 

 

                                                           
2 ՀՀ ԱՎԾ, «ՀՀ 2011 թվականի մարդահամարի նախնական արդյունքներ», էջ 17: 
3 ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012», Երևան 2012, էջ 101: 
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Աղյուսակ 1 
Տնային տնտեսությունների տնօրինվող եկամտի հաշիվ 4  

(ընթացիկ գներով) 
մլն դրամ 

Տարիներ  
 2007 2008 2009 2010 20115 

Ռեսուրսներ  
Համախառն 
տնօրինվող եկամուտ 2 356 739 2 732 983 2 353 204 2 475 595 3 328 668 

Ընդամենը 2 356 739 2 732 983 2 353 204 2 475 595 3 328 668 
Օգտագործում  
Վերջնական 
սպառման ծախսեր 2 252 348 2 549 431 2 518 367 2 829 293 3 144 469 

Համախառն 
խնայողություն 104 391 183 552 -165 163 -353 698 184 198 

Ընդամենը 2 356 739 2 732 983 2 353 204 2 475 595 3 328 668 
 

Տնային տնտեսությունների տնօրինվող եկամտի օգտագործ-
ման հաշվում արտացոլվում են վերջնական սպառման ծախսերը, 
ինչպես նաև խնայողությանն ուղղված միջոցները: Ըստ այս մեթո-
դաբանության` «խնայողություն» հասկացությունը սահմանվում է 
որպես տնօրինվող եկամտի այն մասը, որը որոշակի ժամանակա-
հատվածում չի օգտագործվել ապրանքներ և ծառայություններ 
ձեռք բերելու համար. 

 

Համախառն խնայողությունը=համախառն տնօրինվող 
եկամուտ-վերջնական սպառման ծախսեր, 

Համախառն տնօրինվող եկամուտը=սկզբնական 
եկամուտներ+ստացված ընթացիկ տրանսֆերտներ-

փոխանցված ընթացիկ տրանսֆերտներ: 
 

Տնային տնտեսության եկամուտը բնակչության կենսամակար-
դակը գնահատող ցուցանիշ է: Տնային տնտեսության ամբողջա-
կան եկամուտների ներքո հասկացվում են դրամական և ոչ դրա-
մական եկամուտները: Դրամական եկամուտները ներառում են 
տնային տնտեսության անդամների կողմից որպես աշխատանքի 
վարձատրություն ստացված գումարները (չի հաշվառվում եկա-
                                                           
4 ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի ազգային հաշիվները 2012», վիճակագրական ժողովածու, 

Երևան 2012, էջ 97: 
5 ՀՀ ԱՎԾ տվյալներ: 
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մտային հարկը), ինքնազբաղվածության արդյունքում կամ ձեռ-
նարկատիրական գործունեությունից ստացված գումարները, սո-
ցիալական տրանսֆերտները (կենսաթոշակները, դրամական սո-
ցիալական աջակցությունը` ներառյալ գործազրկության նպաստը, 
ընտանեկան նպաստը, երեխայի ծննդյան և խնամքի նպաստները 
և այլ նպաստներ), մասնավոր տրանսֆերտները, շահաբաժիննե-
րը, բաժնետոմսերի և այլ արժեթղթերի վաճառքից ստացված գու-
մարները, անշարժ գույքի և տան ունեցվածքի, անասունների, սե-
փական տնտեսությունից ստացված մթերքի վաճառքից գումար-
ները, կրթաթոշակների, ինչպես նաև բարեկամների և այլ ան-
ձանց կողմից տրամադրված օժանդակության կամ այլ դրամական 
եկամուտների տեսքով ստացված գումարները: Ոչ դրամական 
եկամուտներից են տնային տնտեսության կողմից սպառվող (օգ-
տագործվող) սեփական տնտեսությունից ստացված սննդամթեր-
քը` դրամական արտահայտությամբ, ինչպես նաև բարեկամներից 
կամ այլ անձանցից ստացված ոչ պարենային ապրանքները և ծա-
ռայությունները6: 

Տնային տնտեսությունների սպառողական ծախսերը սննդի և 
ոչ պարենային ապրանքների գնման վրա կատարված դրամա-
կան, ինչպես նաև ոչ դրամական ծախսերն են և ծառայության դի-
մաց կատարված վճարները7: 

Աղյուսակ 1-ից ակնհայտ է, որ 2007-2010 թթ. տնային տնտե-
սությունների համախառն տնօրինվող եկամուտն առանձնապես չի 
փոխվել, այն զգալիորեն նվազել է հատկապես 2009 թ.` կազմելով 
2 353 204 մլն դրամ, ինչը 379,7 մլրդ դրամով պակաս է 2008 թ. 
նույն ցուցանիշից (2009 թ. ողջ տնտեսությունում արձանագրվեց 
անկում, մասնավորապես` գրանցվեց իրական ՀՆԱ-ի 14.1% ան-
կում, որին հաջորդեց դանդաղ վերականգնումը` սկսած 2010 թ., 
2010 թ. ՀՆԱ աճը կազմեց 2.2%, 2011թ.` 4.7%8):  
                                                           
6  ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2012», վիճա-

կագրական-վերլուծական զեկույց` ըստ 2011 թ. տնային տնտեսությունների կենսա-
մակարդակի ամբողջացված հետազոտության արդյունքների: Երևան 2012, էջ 121: 

7  ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի ազգային հաշիվները 2012», վիճակագրական ժողովա-
ծու, Երևան 2012, էջ 101: 

8  ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2012», վի-
ճակագրական-վերլուծական զեկույց` ըստ 2011 թ. տնային տնտեսությունների 
կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության արդյունքների, Երևան 
2012, էջ 31: 

 8 

 
 

Գծապատկեր 1.  Տնային տնտեսությունների համախառն 
տնօրինվող եկամտի, վերջնական սպառման 
ծախսերի և համախառն խնայողությունների 
շարժընթացը 2007-2011 թթ.9 

 
Միաժամանակ, 2007-2010 թթ. արձանագրվել է տնային 

տնտեսությունների վերջնական սպառման ծախսերի աճ, որոնց 
տեսակարար կշիռը համախառն տնօրինվող եկամտում կազմել է 
համապատասխանաբար` 95.6%, 93.2%, 107.0%, 114.2%, և միայն 
2011 թ. նկատվել է դրանց տեսակարար կշռի նվազում` 94.5%: 
Հատկանշական է, որ վերջնական սպառման ծախսերի շարունա-
կական աճի և համախառն տնօրինվող եկամտի դանդաղ աճի ար-
դյունքում 2007-2008 թթ. արձանագրվել է համախառն խնայողու-
թյունների բավականին ցածր մակարդակ, իսկ արդեն 2009-2010 
թթ. գրանցվել է բացասական համախառն խնայողություն, քանի 
որ վերջնական սպառման ծախսերը գերազանցել են համախառն 
տնօրինվող եկամուտը համապատասխանաբար` 165,1 մլրդ և 
353,6 մլրդ դրամով: Համախառն տնօրինվող եկամտի և համա-
խառն խնայողությունների նախաճգնաժամային մակարդակը վե-

                                                           
9  Կազմված է ըստ ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի ազգային հաշիվները 2012», վիճակա-

գրական ժողովածուի տվյալներ, Երևան 2012 թ.:  
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րականգնվել է միայն 2011 թ., երբ նորից արձանագրվել է տնային 
տնտեսությունների դրական համախառն խնայողություն` 184198 
մլն դրամ: 

ՀՀ տնային տնտեսությունների խնայողությունների վերաբեր-
յալ առավել ամբողջական պատկերացում կազմելու համար դի-
տարկվել է նաև տնային տնտեսությունների խնայողությունների 
1990-2006 թթ. շարժընթացը (հավելված 2): Վերջինս ցույց է տա-
լիս, որ 1991-ից հետո, 1992-2004 թթ. ներառյալ, տնային տնտե-
սություններն ունեցել են բացասական խնայողություններ, և միայն 
2005 թ. սկսած` արձանագրվել է տնային տնտեսությունների դրա-
կան խնայողություն10, որը շարունակվել է մինչև 2008 թ., այնուհե-
տև, ինչպես արդեն ներկայացվել է աղյուսակ 1-ում` 2009-2010 թթ. 
կրկին գրանցվել են բացասական խնայողություններ:  

Ըստ էության, տնային տնտեսությունների խնայողությունների 
վերաբերյալ առկա 21 տարվա (1990-2011 թթ.) պաշտոնական վի-
ճակագրությունից պարզ է դառնում, որ շուրջ 14 տարի ՀՀ-ում 
տնային տնտեսություններն ունեցել են բացասական խնայողու-
թյուններ, ինչն իր բացասական ազդեցությունն է ունեցել ինչպես 
տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի, այնպես էլ ամ-
բողջ տնտեսության զարգացման վրա: Տնային տնտեսությունների 
համախառն խնայողությունների ցածր և հատկապես բացասա-
կան մեծությունը վկայում է, որ վերջնական սպառման ծախսերի 
շարունակական աճը չի ուղեկցվել դրամական եկամուտների ավե-
լացմամբ, իսկ այն, որ վերջնական սպառման ծախսերը գերա-
զանցել են համախառն տնօրինվող եկամուտը, արդեն իսկ փաս-
տում է, որ տնային տնտեսությունների սպառումն ավելացել է հիմ-
նականում մասնավոր տրանսֆերտների, փոխառությունների և 
բանկային վարկերի հաշվին: Տնային տնտեսությունների խնայո-
ղություններ կատարելու ներուժն ուղիղ համեմատական է վերջին-
ներիս դրամական եկամուտների աճին: 

  
                                                           
10 ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի ազգային հաշիվները 1990-2001», վիճակագրական ժո-

ղովածու, Երևան 2003, էջ 79-80: ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի ազգային հաշիվները 
1999-2003», վիճակագրական ժողովածու, Երևան 2005, էջ 84-87: ՀՀ ԱՎԾ, 
«Հայաստանի ազգային հաշիվները 2006», վիճակագրական ժողովածու, Երևան 
2006, էջ 85:   

 10 

Աղյուսակ 2 
Տնային տնտեսությունների անվանական եկամուտների տեսակները, 

2007-2011 թթ. 11 
 

Տնային տնտեսության մեկ շնչի հաշվով, 
միջին ամսական (դրամ) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 
1.Դրամական եկամուտներ, 
ընդամենը, այդ թվում` 

22 287 26866 28038 31553 34206 

Դրամական եկամուտների տե-
սակարար կշիռն անվանական 
եկամուտներում, % 

88.8 90.8 91.8 91.6 92.3 

• վարձու աշխատանք 12 234 14491 15328 16738 18135 
վարձու աշխատանքից ստաց-
ված եկամուտների տեսակա-
րար կշիռն ամբողջական եկա-
մուտներում, % 

48.8 49.0 50.1 48.6 49.0 

վարձու աշխատանքից ստաց-
ված եկամուտների տեսակա-
րար կշիռը դրամական եկա-
մուտներում, % 

54.9 54.0 54.7 53.0 53.0 

• ինքնազբաղվածություն 2292 2385 1534 2193 2325 
• գյուղմթերքի և անասունի 

վաճառք 
1622 1771 1667 1181 1731 

• սեփականություն (վարձա-
կալության  

• վճարներ, տոկոսավճար-
ներ, շահաբաժիններ) 

 
38 

 
35 

 
25 

 
30 

 
141 

• պետական թոշակներ և 
նպաստներ 

3068 4870 5615 5888 6502 

• տրանսֆերտներ 2374 2692 2669 3927 4127 
 դրանցից` 
- Հայաստանում ապրող 
բարեկամներից 

 
393 

 
449 

 
354 

 
494 

 
554 

- Հայաստանից դուրս ապրող 
բարեկամներից 

1976 2243 2315 3431 3571 

• այլ եկամուտներ 659 622 1200 1596 1245 
                                                           
11 ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2009», վի-

ճակագրական-վերլուծական զեկույց, ըստ 2004-2008 թթ. տնային տնտեսություն-
ների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության արդյունքների: Երևան 
2009, էջ 88: ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 
2012», վիճակագրական-վերլուծական զեկույց` ըստ 2011 թ. տնային տնտեսու-
թյունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության արդյունքների: 
Երևան 2012, էջ 122: 
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2. Ոչ դրամական եկամուտներ, 
այդ թվում` 

2807 2710 2503 2881 2844 

- սննդամթերքի սպառում 
սեփական տնտեսությունից 

2408 2426 2230 2537 2499 

- անվճար ոչ պարենային 
ապրանքներ և ծառայություններ 

399 284 273 344 345 

Ընդամենը`  
ամբողջական եկամուտ 

25095 29576 30541 34434 37050 

 
 Աղյուսակ 2-ը ցույց է տալիս, որ 2007-2011 թթ. տնային տնտե-

սության մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական ամբողջական եկա-
մուտների գերակշիռ մասը ձևավորվել է դրամական եկամուտ-
ներից, որոնց տեսակարար կշիռն անվանական եկամուտներում 
կազմել է համապատասխանաբար` 88.8%, 90.8%, 91.8%, 91.6% և 
92.3%, բավականին քիչ մաս են կազմել և աստիճանական նվազ-
ման միտում են դրսևորել ոչ դրամական եկամուտները` 11.2%, 
9.2%, 8.2%, 8.4% և 7.7%: Միաժամանակ, դրամական եկամուտնե-
րի գրեթե կեսը ստացվել է աշխատանքի վարձատրությունից, որի 
տեսակարար կշիռը դրամական եկամուտներում կազմել է համա-
պատասխանաբար` 54.9%, 54.0%, 54.7%, 53.0%, 53.0%, հաջորդը, 
ըստ տեսակարար կշռի, պետական թոշակներն ու նպաստներն 
են, համապատասխանաբար` 13.7%, 18.1%, 20.0%, 18.6% և 19.0%, 
ավելացել է նաև մասնավոր տրանսֆերտների բաժինը, համապա-
տասխանաբար` 10.6%, 10.0%, 9.5%, 12.4% և 12.0%: Միաժամա-
նակ, հետազոտվող ժամանակաշրջանում նվազել են ինքնազբաղ-
վածությունից ստացված եկամուտները, որոնց տեսակարար կշիռը 
դրամական եկամուտներում կազմել է համապատասխանաբար` 
10.3%, 8.8%, 5.4%, 6.9% և 6.8%: Համեմատաբար չնչին տեսակա-
րար կշիռ ունեն սեփականությունից ստացված եկամուտները` 
0.17%, 0.13%, 0.08%, 0.09% և 0.4%: Տնային տնտեսությունների 
անվանական եկամուտների կառուցվածքից ակնառու է, որ ուսում-
նասիրվող ժամանակահատվածում բնակչության կենսամակար-
դակը պայմանավորող հիմնական եկամտատեսակը եղել և մնում 
են աշխատանքի վարձատրությունը և տրանսֆերտները, այսինքն` 
դրամական եկամուտների աճի հիմնական գործոններն են աշխա-
տանքը և աշխատանքային միգրացիան: 

Քանի որ տնային տնտեսությունների դրամական եկամուտնե-
րի կեսից ավելին կազմում են աշխատանքի վարձատրությունից 
ստացված եկամուտները, ուստի դիտարկվել է նաև միջին ամսա-
կան և իրական աշխատավարձերի շարժընթացը 2007-2011 թթ.:  

 12 

 Աղյուսակ 3 
Միջին ամսական անվանական և իրական աշխատավարձերը  

2007-2011 թթ 12. 
 

Տարիներ Անվանական13, 
դրամ 

Նախորդ տար-
վա նկատմամբ, %

Իրական 14, 
դրամ 

Նախորդ տար- 
վա նկատմամբ,% 

2007 74227 119.2 71099 114.1 
2008 87406 117.8 80189 108.0 
2009 96019 109.9 92862 106.2 
2010 102652 106.9 94873 98.8 
2011 108092 105.3 100364 97.8 

  

Նույն ժամանակաշրջանում սպառողական գների ինդեքսը15 
կազմել է`  

Աղյուսակ 4 
Սպառողական գների ինդեքսը 2007-2011 թթ 16. 

 

Տարիներ Ցուցանիշներ 
2007 2008 2009 2010 2011 

Սպառողական գների ինդեքսը 
(նախորդ տարվա նկատմամբ, %) 

104.4 109.0 103.4 108.2 107.7 

Պարենային ապրանքներ (ներառյալ 
ոգելից խմիչք և ծխախոտ) 

106.0 110.0 99.3 108.6 111.2 

Ոչ պարենային ապրանքներ 99.5 105.1 104.7 109.6 103.4 
Ծառայություններ 104.2 109.0 110.4 106.8 103.6 

 

Ակնհայտ է, որ 2007-2011 թթ. ինչպես անվանական, այնպես էլ 
իրական աշխատավարձն աճել է դանդաղ տեմպերով. մասնավո-
րապես` 2011 թ., 2007 թ. համեմատությամբ, անվանական աշխա-
տավարձն աճել է ընդամենը 33865, իսկ իրականը` 29265 դրա-
                                                           
12  ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012», Երևան 2012, էջ 86: 
13  Անվանական աշխատավարձը վարձու աշխատողի համախառն վարձատրու-

թյունն է` հաշվի առած ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկերը և այլ պահում-
ները: 

14  Իրական աշխատավարձը բնութագրում է անվանական աշխատավարձի գնո-
ղունակությունը դիտարկվող ժամանակահատվածում: Հաշվարկվում է անվանա-
կան աշխատավարձի հարաբերությամբ նույն ժամանակաշրջանի սպառողական 
գների ինդեքսին:  

15  ՍԳԻ-ը բնութագրում է բնակչության անձնական սպառման համար ձեռք բերված 
ապրանքների և ծառայությունների փաստացի հաստատագրված կազմի արժեքի 
փոփոխությունը ժամանակի և տարածության մեջ: 

16  ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012», Երևան 2012, էջ 412: 
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մով: Իրական աշխատավարձի մակարդակի վրա բացասաբար է 
անդրադարձել նաև սպառողական գների ինդեքսի աճը: Համեմա-
տության համար ներկայացվել է միջին ամսական անվանական 
աշխատավարձը ԱՊՀ երկրների համար (հավելված 3): Հավելված 
3-ում բերված տվյալները ցույց են տալիս, որ 2008-2011 թթ. ՀՀ-
ում, ԱՊՀ մի շարք երկրների, այդ թվում` Ռուսաստանի, Ղազախս-
տանի, Բելառուսի, Ուկրաինայի, Ադրբեջանի համեմատությամբ, 
զգալիորեն ցածր է միջին ամսական անվանական աշխատավար-
ձը: Այդ ցուցանիշով Հայաստանը գերազանցում է միայն Ղրղըզ-
ստանին, Մոլդովային և Տաջիկստանին: 

Աղյուսակ 5 
Տնային տնտեսությունների անվանական սպառողական ծախսերի 

կառուցվածքը 2007-2011 թթ.17 
 

Տնային տնտեսության մեկ շնչի հաշվով, միջին ամսական 
Դրամ % 

 

Ծախսերի 
հոդվածները 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

Սպառողական 
ծախսեր, 
այդ թվում` 

26297 28878 27667 28646 32585 100 100 100 100 100

պարենային 
ապրանքների 
վրա (ներառ-
յալ ծխախոտը)

15291 16230
 

15418 
 

16125 
 

18552 58.2 56.2 55.7 56.3 56.9 

ոչ պարենային 
ապրանքների 
վրա 

4113 4730 4294 4439 5022 15.6 16.4 15.5 15.5 15.4 

ծառայություն- 
ների վրա 

6893 7918 7955 8082 9011 26.2 27.4 28.8 28.2 27.7 

 
Տնային տնտեսությունների նյութական վիճակը բնութագրող 

հաջորդ ցուցանիշը տնային տնտեսության ամբողջական սպառո-
ղական ծախսերն են: Մեկ չափահաս անձի հաշվով սպառումը 
կախված է հետևյալ գործոններից` տնային տնտեսության չափը, 
գլխավորի սեռը, տարիքային կազմը, կրթությունը, միգրացիան, 
մասնակցությունը աշխատանքի շուկայում, տնային տնտեսության 
բնակության վայրը: 

                                                           
17 ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012», Երևան 2012, էջ 103: 
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Տնային տնտեսության մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական սպա-
ռողական ծախսերի կառուցվածքից պարզ է, որ դրանք տարեց-
տարի աճել են. գրեթե բոլոր տարիներին էլ սպառողական ծախ-
սերի կեսից ավելին կազմել են պարենային ապրանքների վրա 
կատարված ծախսերը, հաջորդն ըստ տեսակարար կշռի` ծառա-
յությունների վրա կատարված ծախսերն են: 

Աղյուսակ 6 
Տնային տնտեսությունների ավանդների կառուցվածքը 18 

մ 

Տարիներ Ցուցանիշներ 
2007 2008 2009 2010 2011 

Տնային տնտեսությունների 
ընդամենը ավանդներ19 173 071 201 939 291 618 356 325 483 592 

Ցպահանջ դրամային ավանդներ 33 912 29 758 29 621 38 765 52 291 
Ժամկետային դրամային ավանդներ 58 234 67 622 37 519 54 070 88 714 
Ընդամենը դրամային ավանդներ 92 146 97 380 67 140 92 835 141 005 
Դրամային ավանդների տեսակա-
րար կշիռն ընդամենը ավանդնե-
րում, % 

53.2 48.2 23.0 26.0 29.1 

Ցպահանջ արտարժութային 
ավանդներ 

24 349 22 386 47 999 52 043 59 448 

Ժամկետային արտարժութային 
ավանդներ 56 576 82 173 176 479 211 447 283 139 

Ընդամենը արտարժութային 
ավանդներ 80 925 104 559 224 478 263 490 342 587 

Արտարժութային ավանդների 
տեսակարար կշիռն ընդամենը 
ավանդներում, % 

46.8 51.8 77.0 74.0 70.9 

Ավանդի միջին չափը, դրամ 194 870 209 480 271 021 333 638 375 460 
Ավանդի միջին չափը բնակչության 
մեկ շնչի հաշվով, դրամ 53 573 62 365 89 743 109 215 114 669 

 

Դիտարկվել են նաև ՀՀ առևտրային բանկերի ավանդներն 
ըստ տնտեսության հատվածների, ինչպես նաև առևտրային բան-
կերում սպասարկվող ֆիզիկական անձանց թվաքանակի և վեր-
ջիններիս ավանդների շարժընթացը 2007-2011 թթ. (հավելված 4): 
Ինչպես երևում է հավելված 4-ի տվյալներից, 2007-2011 թթ. 
                                                           
18  Կազմված է ըստ ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012», 

Երևան 2012, էջ 99-ի և ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն 
2012», վիճակագրական ժողովածու, Երևան 2012, էջ 40-ի տվյալների: 

19  Ընդգրկված չեն կուտակված տոկոսները: 
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նկատվել է բանկերում սպասարկվող ֆիզիկական անձանց թվա-
քանակի ավելացում, միաժամանակ, 2007-2011 թթ. տնային 
տնտեսությունների ավանդների տեսակարար կշիռը ռեզիդենտնե-
րից ընդամենը ավանդներում աճել է` կազմելով համապատասխա-
նաբար` 47.8%, 52.0%, 54.6%, 60.7% և 63.4%, այսինքն` ռեզի-
դենտների կողմից ներդրված ավանդների կեսից ավելին տնային 
տնտեսությունների ավանդներն են: Ավելացել է նաև ինչպես տնա-
յին տնտեսությունների ավանդների գումարը, այնպես էլ ավանդի 
միջին չափը. արդեն 2011 թ. ավանդների գումարը կազմել է 
483592 մլն դրամ` 2007 թ. համեմատությամբ ավելանալով 310521 
մլն դրամով: Հատկանշական է, որ նույնիսկ 2009 թ. չի նկատվել 
ավանդների գումարի նվազում, որը 2008 թ. համեմատ աճել է 
89679 հազ. դրամով (աղյուսակ 6): 

Տնային տնտեսությունների բանկային ավանդների 2007- 
2011 թթ. շարժընթացը ցույց է տալիս, որ եթե 2007-2008 թթ. դրա-
մային և արտարժութային ավանդների ծավալների տարբերու-
թյունն էական չի եղել, ապա, սկսած 2009 թ., պայմանավորված 
ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդեցությամբ, ինչը ստեղծել 
էր բացասական սպասումներ և ազգային արժույթի նկատմամբ 
անվստահություն, կտրուկ աճել են արտարժութային ավանդները` 
2009-2011 թթ. կազմելով ընդամենը ավանդների համապատաս-
խանաբար` 77.0%, 74.0%, 70.9%: Ընդ որում, տնային տնտեսու-
թյունների ինչպես դրամային, այնպես էլ արտարժութային ա-
վանդներում գլխավորապես գերակշռել են ժամկետային ավանդ-
ները (գծապատկեր 2): 

Տնային տնտեսությունների բանկային ավանդների ծավալների 
մեծացմանը զգալիորեն նպաստել են նաև առևտրային բանկերի 
կողմից ավանդների համար առաջարկված շահեկան տոկոսա-
դրույքները (հավելված 5): Ինչպես երևում է հավելված 5-ում ար-
տացոլված տոկոսադրույքներից, հատկապես 2009-2010 թթ. 
նկատվել է բանկերի կողմից տնային տնտեսություններից ներ-
գրավված ավանդների տոկոսադրույքների աճ, ինչն էլ նպաստել է 
հետճգնաժամային տարիներին տնային տնտեսությունների կող-
մից ավանդների մակարդակի պահպանմանը:  
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Գծապատկեր 2.  Տնային տնտեսությունների բանկային 
ավանդների դինամիկան 2007-2011 թթ.20 

 

Այսպիսով` թեև տնային տնտեսությունների խնայողություններն 
ունեցել են ցածր, և նույնիսկ բացասական մակարդակ, այնուամե-
նայնիվ, առևտրային բանկերում արձանագրվել է ֆիզիկական ան-
ձանց` հատկապես արտարժութային ավանդների ծավալի աճ, որի 
արդյունքում տնային տնտեսությունների բանկային ավանդները 
շարունակում են դիտարկվել որպես բանկերի կողմից ներգրավ-
ման կարևորագույն աղբյուր:  

Ինչևիցե, առևտրային բանկերում տնային տնտեսությունների 
ավանդների մակարդակի աճը դեռևս չի կարող համարվել վեր-
ջիններիս դրամական եկամուտների ավելացման արդյունք, քանի 
որ, ինչպես երևում է 2007-2011 թթ. տնային տնտեսությունների 
մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական ամբողջական եկամուտների, 
սպառողական ծախսերի կազմի և կառուցվածքի վերաբերյալ առ-
կա վիճակագրությունից, բնակչության մեկ շնչի հաշվով միջին 
ամսական դրամական եկամուտների և սպառողական ծախսերի 
նման մակարդակի պայմաններում, ըստ էության, տնային տնտե-
սությունների կողմից խնայողություններ կատարելու ներուժը  
ՀՀ-ում թույլ է: 
                                                           
20 Կազմված է ըստ ՀՀ ԱՎԾ «Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն 2012» 

վիճակագրական ժողովածուի տվյալների, Երևան 2012: 
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   Աղյուսակ 7 
Տնային տնտեսությունների ամբողջական եկամուտների, 

սպառողական ծախսերի կազմը և կառուցվածքը 2007-2011 թթ.21 
 

Տարիներ  
 2007 2008 2009 2010 2011 

Տնային տնտեսության մեկ շնչի հաշվով, 
միջին ամսական 

 

Դրամական եկամուտներ, ընդամենը 
(դրամ) 22287 26866 28038 31553 34206

Ոչ դրամական եկամուտներ22 (սննդա-
մթերքի սպառում սեփական տնտեսությու-
նից, անվճար ոչ պարենային ապրանքներ 
և ծառայություններ) 

2807 2710 2503 2881 2844 

Ընդամենը ամբողջական եկամուտ 25094 29576 30541 34434 37050
Սպառողական ծախսեր 26297 28878 27667 28646 32585
Սպառման միջին հակվածությունը23  1.04 0.97 0.90 0.83 0.87 
Խնայողություններ -1203 698 2874 5788 4465 
Խնայողության միջին հակվածությունը24  -0.04 0.02 0.09 0.16 0.12 

  

 
Աղյուսակ 7-ից պարզ է, որ 2007-2011 թթ. բնակչության մեկ 

շնչի հաշվով միջին ամսական եկամուտն առանձնապես չի աճել, 
ինչն էլ ազդեցությունն է ունեցել խնայողությունների մակարդակի 
վրա: Իսկ այն, որ ՀՀ-ում եկամուտների և խնայողությունների մա-
կարդակը դեռևս հեռու է բավարար լինելուց, վկայում են նաև 
սպառման և խնայողության միջին հակվածության ցուցանիշները 
(սպառման և խնայողության միջին հակվածության գումարը 
մշտապես հավասար է մեկի): 

  
 
 

                                                           
21 ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012», Երևան 2012, էջ 103: 
22 ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2009», վի-

ճակագրական-վերլուծական զեկույց, Երևան 2009, էջ 88, ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստա-
նի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2012», վիճակագրական-վերլու-
ծական զեկույց, Երևան 2012, էջ 122: 

23 Սպառման միջին հակվածությունը հաշվարկվում է որպես սպառմանն ուղղվող 
գումարի հարաբերություն ընդհանուր եկամտին: 

24 Խնայողության միջին հակվածությունը հաշվարկվում է որպես խնայվող գումա-
րի հարաբերություն ընդհանուր եկամտին: 
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Աղյուսակ 8 
Առևտրային բանկերի վարկերն ըստ տնտեսության հատվածների 25 

 

Տարիներ Ցուցանիշներ 
2007 2008 2009 2010 2011 

Վարկեր 26, մլն ՀՀ դրամ, 
ընդամենը,այդ թվում 426 150 634 495 735 200 949 139 1 268 

789 
Ոչ ռեզիդենտներին 2 932 6 559 19 300 43 644 42 169 
Ոչ ռեզիդենտներին տրված վար-
կերի տեսակարար կշիռն ընդա-
մենը վարկերում, % 

 
0.7 

 
1.1 

 
2.7 

 
4.6 

 
3.4 

Ռեզիդենտներին 423 218 627 936 715 900 905 495 1 226 620
Ռեզիդենտներին տրված 
վարկերի տեսակարար կշիռն 
ընդամենը վարկերում, % 

 
99.3 

 
98.9 

 
97.3 

 
95.4 

 
96.6 

Դրամով 258 169 388 215 350 427 393 100 483 654 
Դրամով վարկերի տեսակարար 
կշիռը ռեզիդենտներին տրված 
ընդամենը վարկերում, % 

61.0 61.8 48.9 43.4 39.4 

Կազմակերպություններին 79 308 120 229 123 997 139 179 153 601 
Տնային տնտեսություններին 170 865 261 200 211 705 237 258 310 179 
Տնային տնտեսություններին տըր-
ված դրամային վարկերի տեսա-
կարար կշիռը ռեզիդենտներին 
տրված ընդամենը դրամային 
վարկերում, % 

66.1 67.2 60.4 60.3 64.1 

Շահույթ չհետապնդող կազմա-
կերպություններին 

44 440 832 971 1 383 

Այլ ֆինանսական կազմակերպու-
թյուններին 7 952 6 346 13 893 15 692 18 491 

Արտարժույթով 165049 239 722 365 473 512 395 742 966 
Արտարժույթով վարկերի տեսա-
կարար կշիռը ռեզիդենտներին 
տրված ընդամենը վարկերում, %

38.9 38.1 51.0 56.5 60.5 

Կազմակերպություններին 102 488 158 505 258 443 366 497 557 186 
Տնային տնտեսություններին 52 530 71 636 96 406 131 913 168 522 
Տնային տնտեսություններին 
տրված արտարժութային վար-
կերի տեսակարար կշիռը ռեզի-
դենտներին տրված ընդամենը 
արտարժութային վարկերում, % 

31.8 29.8 26.3 25.7 22.6 

                                                           
25  ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն 2012», վիճակագրական 

ժողովածու, Երևան 2012, էջ 41: 
26  Ընդգրկված չեն կուտակված տոկոսները: 
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Շահույթ չհետապնդող կազմա-
կերպություններին 

9 456 8 849 9 774 11 190 12 456 

Այլ ֆինանսական կազմակերպու-
թյուններին 

575 731 849 2 795 4 802 

Ընդամենը տնային տնտեսու-
թյուններին տրված վարկեր 223395 332836 308111 369171 478701 

Տնային տնտեսություններին 
տրված վարկերի տեսակարար 
կշիռը ռեզիդենտներին տրված 
ընդամենը վարկերում, % 

52.8 53.0 43.0 40.8 39.0 

 
Ներկայացվել է նաև առևտրային բանկերի կողմից տրված 

վարկերի կառուցվածքն ըստ տնտեսության հատվածների` շեշտա-
դրելով մասնավորապես տնային տնտեսություններին հատկաց-
ված վարկերի ծավալները: 

Առևտրային բանկերի կողմից ըստ տնտեսության հատվածների 
տրված վարկերի կառուցվածքը ցույց է տալիս, որ 2007-2011 թթ. 
ընդամենը վարկերի 95%-ից ավելին տրվել է ռեզիդենտներին: Ռե-
զիդենտներին տրված դրամով վարկերի ընդհանուր ծավալում գե-
րակշռել են տնային տնտեսություններին տրված վարկերը, որոնց 
տեսակարար կշիռը կազմել է համապատասխանաբար` 66.1%, 
67.2%, 60.4%, 60.3% և 64.1%: Արտարժույթով տրված վարկերի 
ընդհանուր ծավալում տնային տնտեսություններին տրված վարկե-
րի ծավալը դրսևորել է ակնհայտ նվազման միտում` կազմելով հա-
մապատասխանաբար` 31.8%, 29.8%, 26.3%, 25.7% և 22.6%: Տնա-
յին տնտեսություններին տրված վարկերի տեսակարար կշիռը ռե-
զիդենտներին տրված ընդամենը վարկերում դրսևորել է հետևյալ 
վարքագիծը 2011 թ. դա կազմել է 39.0%` 2007 թ. 52.8%-ի համե-
մատությամբ: 
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Գծապատկեր 3.  2007-2011 թթ. առևտրային բանկերի կողմից 
տնային տնտեսություններին տրված վարկերի 
ծավալների շարժընթացը (դրամային և 
արտարժութային)27 

 
Վարկային կազմակերպությունների կողմից ըստ տնտեսության 

հատվածների տրված վարկերի կառուցվածքից ևս ակնառու է, որ 
ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում ռեզիդենտների ինչպես 
դրամային, այնպես էլ արտարժութային վարկերում գերակշռել են 
տնային տնտեսություններին տրված վարկերը, որոնց տեսակա-
րար կշիռն ընդամենը վարկերում դրսևորել է անընդհատ աճի մի-
տում` կազմելով 63.0-72.1%: Տնային տնտեսություններին տրված 
դրամային վարկերի տեսակարար կշիռը ռեզիդենտներին տրված 
ընդամենը դրամային վարկերում աճել է` կազմելով համապատաս-
խանաբար` 78.9%, 79.4%, 79.2%, 81.1% և 82.7%, իսկ ռեզիդենտ-
ներին տրված արտարժութային վարկերի ընդհանուր գումարում 
տնային տնտեսություններին տրված վարկերի տեսակարար կշիռը 
կազմել է համապատասխանաբար` 39.5%, 39.2%, 50.9%, 57.1% և 
54.0% (հավելված 6): Հավելված 6-ից պարզ է դառնում, որ 2007-
2011 թթ. վարկային կազմակերպությունների կողմից ռեզիդենտ-
                                                           
27 Կազմված է հեղինակի կողմից` ըստ ՀՀ ԱՎԾ «Հայաստանի ֆինանսների վիճա-

կագրություն 2012» վիճակագրական ժողովածուի տվյալների, Երևան 2012: 
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ներին տրված ինչպես դրամային, այնպես էլ արտարժութային 
վարկերում գերակշռել են տնային տնտեսություններին տրված 
վարկերը, ընդ որում, տնային տնտեսություններին տրված վարկե-
րում գերակշռել են հիմնականում դրամային վարկերը: 

 

 
 

Գծապատկեր 4.  Վարկային կազմակերպությունների կողմից 
տնային տնտեսություններին տրված դրամային և 
արտարժութային վարկերի ծավալների 
շարժընթացը 2007-2011 թթ.28 

 

Ընդհանուր առմամբ, առևտրային բանկերի և վարկային կազ-
մակերպությունների կողմից ըստ տնտեսության հատվածների 
տրված վարկերի կառուցվածքից տեսանելի է, որ և´ առևտրային 
բանկերի, և´ վարկային կազմակերպությունների տնային տնտե-
սություններին ինչպես դրամով, այնպես էլ արտարժույթով տրա-
մադրած վարկերի ծավալը 2007-2011 թթ. դրսևորել է ակնհայտ 
աճի միտում, ինչն էլ ենթադրում է բնակչության պարտքային բեռի 
ավելացում: Այս համատեքստում տնային տնտեսությունների 
պարտքի բեռի կառուցվածքում շարունակում են գերակշռել առևտ-

                                                           
28  Կազմված է ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն 2012» վիճա-

կագրական ժողովածուի տվյալների հիման վրա: 
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րային բանկերի նկատմամբ պարտավորությունները, որոնց մաս-
նաբաժինը բարձր է` շուրջ 90% (գծապատկեր 5): 

 

 
 

Գծապատկեր 5.  Տնային տնտեսությունների  
պարտավորությունների կառուցվածքը  
2006-2011 թթ.29, մլն ՀՀ դրամ 

 
2007-2011 թթ. առևտրային բանկերի, վարկային կազմակեր-

պությունների և գրավատների կողմից տնային տնտեսություննե-
րին տրված վարկերի ծավալներն զգալիորեն աճել են` 2011 թ. 
կազմելով 550116 մլն դրամ, 2007 թ. համեմատությամբ ավելանա-
լով գրեթե կրկնակի` 302295 մլն դրամով: Միաժամանակ, եթե 
2007 թ. տնային տնտեսությունների պարտք/եկամուտ հարաբե-
րակցությունը կազմել է 6.9%, ապա 2011 թ. այդ ցուցանիշը եղել է 
12.9% (աղյուսակ 9): 

                                                           
29ՀՀ ԿԲ «Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն 2012», Երևան 2013, էջ 24: 



 23

Աղյուսակ 9 
Տնային տնտեսությունների պարտքի ցուցանիշները 30 (%) 

  

մլն դրամ 
Տարիներ Ցուցանիշներ 

2007 2008 2009 2010 2011 
Համախառն ներքին արդյունք31 3149300 3568200 3141700 3460200 3776400
Համախառն ազգային տնօրին-
վող եկամուտ32 

3567800 4060500 3497900 3797100 4255439

Տնային տնտեսությունների 
ավանդներ 

173 071 201 939 291 618 356 325 483 592

Առևտրային բանկերի կողմից 
տնային տնտեսություններին 
տրամադրված ընդամենը 
վարկեր 33 

223395 332836 308111 369171 478701 

Առևտրային բանկերի կողմից 
տնային տնտեսություններին 
տրված վարկերի տեսակարար 
կշիռը առևտրային բանկերի, 
վարկային կազմակերպություն-
ների և գրավատների կողմից 
տնային տնտեսություններին 
տրամադրված ընդամենը 
վարկերում, % 

90.1 90.5 89.0 87.7 
 

87.0 

Վարկային կազմակերպություն-
ների կողմից տնային տնտեսու-
թյուններին տրված ընդամենը 
վարկեր 34 

24426 35039 32991 42892 58443 

Վարկային կազմակերպություն-
ների կողմից տնային տնտեսու-
թյուններին տրված վարկերի տե-
սակարար կշիռը առևտրային 
բանկերի, վարկային կազմակեր-
պությունների և գրավատների 
կողմից տնային տնտեսություն-
ներին տրամադրված ընդամենը 
վարկերում, % 

9.9 9.5 9.5 10.2 10.6 

 

                                                           
30 Աղյուսակը կազմել է հեղինակը: 
31ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012», Երևան 2012, էջ 16: 
32ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի ազգային հաշիվները 2012», Երևան 2012, էջ 29: 
33Դրամային և արտարժութային վարկերի ընդհանուր գումարը: 
34 ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն 2012», վիճակագրական 

ժողովածու, Երևան 2012, էջ 41: 

 24 

Գրավատների տրամադրած 
վարկերի ընդհանուր ծավալը35 

- - 5183.0 8715.0 12972.1 

Գրավատների տրամադրած 
վարկերի տեսակարար կշիռը 
առևտրային բանկերի, վարկային 
կազմակերպությունների և 
գրավատների կողմից տնային 
տնտեսություններին տրված 
ընդամենը վարկերում, % 

- - 1.5 2.1 2.4 
 

Առևտրային բանկերի, վար-
կային կազմակերպությունների 
և գրավատների կողմից տնա-
յին տնտեսություններին տրված
ընդամենը վարկեր 

247 821 367 875 346 285 420 778 550 116 

Մեկ աշխատողի հաշվով 
պարտքը, (վարկերի ընդհանուր
գումար/աշխատունակ քաղա-
քացիների թվին36), դրամ 

114.2 167.3 155.1 187.2 241.8 

Միջին ամսական անվանական 
աշխատավարձը37, դրամ  

74227 87406 96019 102652 108092 

Տնային տնտեսությունների 
պարտքի բեռը38 

247 821 367 875 346 285 420 778 550 116 

Տնային տնտեսությունների 
պարտքի բեռի ցուցանիշներ 39 

 

Պարտք/տնային տնտեսու-
թյունների ավանդներ, % 

143.2 182.2 118.7 118.0 113.7 

Պարտք/ՀՆԱ, % 7.9 10.3 11.0 12.1 14.6 
Բանկային համակարգի կողմից 
տնային տնտեսություններին 
տրամադրված վարկեր/ՀԱՏԵ, 
% 

6.3 8.2 8.8 9.7 11.2 

Բանկային համակարգի, վար-
կային կազմակերպությունների
և գրավատների կողմից տնա-
յին տնտեսություններին տրա-
մադրված միջոցներ/ՀԱՏԵ, % 

6.9 9.0 9.9 11.0 12.9 

                                                           
35 ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն 2012», վիճակագրական 

ժողովածու, Երևան 2012, էջ 49: 
36 ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012», Երևան 2012, էջ 25: 
37 Նույն տեղում, էջ 86: 
38 Այստեղ տնային տնտեսությունների պարտքի բեռը վարկավորող հաստատու-

թյունների` բանկերի, վարկային կազմակերպությունների հանդեպ տնային տնտե-
սությունների պարտավորությունների հանրագումարն է:  

39 Տնային տնտեսությունների պարտքի բեռի ցուցանիշները հաշվարկել է հեղինակը: 
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Ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանում բնակչության պարտքա-
յին բեռը բնութագրող բոլոր ցուցանիշների գծով արձանագրված 
աճը պայմանավորված է եղել ոչ միայն տնային տնտեսություննե-
րին տրամադրված վարկերի ծավալների աճով, այլև բնակչության 

եկամուտների կրճատմամբ. մասնավորապես` 2011 թ., 2007 թ. հա-
մեմատությամբ, միջին ամսական անվանական աշխատավարձն 
աճել է ընդամենը 33865 դրամով: Մեկ աշխատողի հաշվով 
պարտքը 2007-2011 թթ. աճել է` 2011 թ. հասնելով 241 հազ. դրամի. 
համեմատության համար փաստենք, որ նույն ժամանակահատ-
վածում միջին ամսական անվանական աշխատավարձը կազմել է 
համապատասխանաբար` 74227, 87406, 96019, 102652 և 108092 
դրամ, այսինքն` մեկ աշխատողի հաշվով պարտքը, ըստ էության, 
գերազանցել է նրա միջին ամսական անվանական աշխատավար-
ձը: Ակնհայտ է` բնակչությունը վերցրել է ավելի շատ վարկ, քան 
կարող է մարել: 

Բնակչության պարտքային բեռի ավելացմանը նպաստող գոր-
ծոն է նաև առևտրային բանկերի կողմից վարկերի համար նախա-
տեսված տոկոսադրույքների աճը: ՀՀ առևտրային բանկերի կող-
մից ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ավանդների և տրված 
վարկերի համար տոկոսադրույքների 2007-2011 թթ. շարժընթա-
ցից (աղյուսակ 10) պարզ է դառնում, որ թեև առևտրային բանկերի 
միջոցները հիմնականում ձևավորվում են ներգրավված ավանդնե-
րի հաշվին, այնուամենայնիվ, ֆիզիկական անձանցից ներգրավ-
ված ավանդների համար առևտրային բանկերի առաջարկած տո-
կոսադրույքները զգալիորեն զիջել են տրամադրված վարկերի տո-
կոսադրույքներին: Մասնավորապես` եթե 2007-2011 թթ. ֆիզիկա-
կան անձանցից ընդունած մինչև մեկ տարի ժամկետով դրամային 
ավանդների համար բանկերի առաջարկած տոկոսադրույքները 
կազմել են 6.3%-10.6%, իսկ արտարժութային ավանդների համար` 
5.1%-6.2%, ապա մինչև մեկ տարի ժամկետով ՀՀ դրամով տրա-
մադրված վարկերի համար առաջարկվող տոկոսադրույքները 
տատանվել են 19.9%-21.6%, իսկ արտարժութային վարկերի հա-
մար` 18.5%-18.3%: Նույն պատկերն առկա է նաև ֆիզիկական ան-
ձանցից մեկ տարուց ավելի ժամկետով ընդունված ավանդների և 
տրամադրված վարկերի համար նախատեսված տոկոսադրույքնե-
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րում: Մասնավորապես` եթե մեկ տարուց ավելի ժամկետով դրա-
մային ավանդների համար տոկոսադրույքները եղել են 8.7%-
11.9%, արտարժութային ավանդների համար` 6.0%-8.1%, ապա մեկ 
տարուց ավելի ժամկետով տրամադրված դրամային և արտար-
ժութային վարկերի տոկոսադրույքները կազմել են համապատաս-
խանաբար` 19.2%-19.1% և 20.1%-15.1%:  

Հիպոթեքային վարկերի համար նախատեսված տոկոսադրույք-
ներից ևս ակնառու է, որ դրանք ոչ բոլորին են մատչելի: Ֆիզի-
կական անձանցից ներգրավված ավանդների տոկոսադրույքները 
ոչ մեծ չափով աճել են հատկապես 2008-2009 թթ.` պայմա-
նավորված ֆինանսատնտեսական ճգնաժամով, միաժամանակ, 
այդ նույն տարիներին արձանագրվել է առևտրային բանկերի կող-
մից վարկավորման պայմանների խստացում, մասնավորապես` 
տոկոսադրույքների բարձրացում, ինչը նպաստել է սպառողական 
վարկերի տեսակարար կշռի նվազմանը (հավելված 7): Սպառո-
ղական վարկերի պայմանների խստացման համար կարևոր գոր-
ծոններն են տնտեսության զարգացման սպասումները, հաճա-
խորդների վարկարժանության անորոշությունը, գրավի ռիսկը (ավ-
տովարկավորման դեպքում): Հիպոթեքային վարկավորման պայ-
մանների խստացումը առավելապես հիմնավորվել է բարձր ռիս-
կայնությամբ, քանի որ հատկապես ճգնաժամի տարիներին է 
նկատվում բնակչության կողմից ստացվող եկամուտների նվազում:  

2007-2011 թթ. տնային տնտեսություններին տրամադրված 
վարկերի ծավալների կառուցվածքից պարզ է դառնում, որ նշված 
ժամանակահատվածում արձանագրվել է տնային տնտեսություն-
ների վարկունակության բարձրացում, ինչը պայմանավորված է 
նաև ՌԴ-ից և այլ երկրներից Հայաստան ներհոսող մասնավոր 
տրանսֆերտների աճով: ՀՀ բնակչության կողմից տնօրինվող 
եկամուտների կարևոր տարր են մասնավոր տրանսֆերտները և 
սեզոնային աշխատողների եկամուտները: Ըստ պաշտոնական 
վիճակագրության` 2007-2011 թթ. ոչ առևտրային բնույթի զուտ փո-
խանցումների հիմնական մասը ստացվել է ՌԴ-ից, ինչը մեծաց-
նում է Հայաստանի կախվածությունը ՌԴ տնտեսական զարգա-
ցումներից և առավել խոցելի դարձնում արտաքին ռիսկերի նկատ-
մամբ (հավելված 8):  
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 Աղյուսակ 10 
ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից ավանդների ընդունման և վարկերի 

տրամադրման տոկոսադրույքների շարժընթացը 2007-2011 թթ. 40 
 

Տարիներ Ցուցանիշներ 
200741 2008 2009 2010 2011 

Ավանդներ  
Մինչև 1 տարի ժամկետով  
Իրավաբանական անձանցից  
ՀՀ դրամով 5.8 7.3 7.5 8.2 9.9 
ԱՄՆ դոլարով 5.1 7.7 6.9 4.7 6.0 
Ֆիզիկական անձանցից  
ՀՀ դրամով 6.3 8.4 9.1 9.5 10.6 
ԱՄՆ դոլարով 5.1 5.7 5.5 5.6 6.2 
1 տարուց ավելի ժամկետով  
Իրավաբանական անձանցից  
ՀՀ դրամով 8.1 8.7 7.9 9.4 9.8 
ԱՄՆ դոլարով 8.2 9.0 8.3 7.2 7.6 
Ֆիզիկական անձանցից  
ՀՀ դրամով 8.7 9.5 10.8 11.4 11.9 
ԱՄՆ դոլարով 6.0 8.0 8.7 8.3 8.1 
Վարկեր  
Մինչև 1 տարի ժամկետով  
Իրավաբանական անձանց  
ՀՀ դրամով 13.6 13.0 14.8 13.9 12.7 
ԱՄՆ դոլարով 13.3 14.0 12.5 10.8 11.7 
Ֆիզիկական անձանց  
ՀՀ դրամով 19.9 20.6 21.5 21.9 21.6 
ԱՄՆ դոլարով 18.5 13.1 17.9 18.7 18.3 
1 տարուց ավելի ժամկետով  
Իրավաբանական անձանց  
ՀՀ դրամով 13.6 13.9 15.0 14.3 14.8 
ԱՄՆ դոլարով 18.0 15.2 14.3 12.4 11.6 
Ֆիզիկական անձանց  
ՀՀ դրամով 19.2 18.7 18.2 18.6 19.1 
ԱՄՆ դոլարով 20.1 20.5 18.7 16.2 15.1 
Ֆիզիկական անձանց 
հիպոթեքային վարկեր  

ՀՀ դրամով - 14.5 13.7 12.7 12.7 
ԱՄՆ դոլարով - 20.5 16.0 14.2 13.0 

                                                           
40 Կազմված է ՀՀ ԿԲ «Վիճակագրական տեղեկագիր 2007», Երևան 2008, էջ 60-

63, ՀՀ ԿԲ «Վիճակագրական տեղեկագիր 2009», Երևան 2010, էջ 46, ՀՀ ԿԲ 
«Վիճակագրական տեղեկագիր 2011», Երևան 2012, էջ 48:  

41 Ներկայացված են տարվա վերջին ամսվա տոկոսադրույքները:  
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Այսպիսով` ներքին խնայողությունները ներդրումների ֆինան-
սավորման հիմնական աղբյուրն են, որի մակարդակը ՀՀ-ում բա-
վարար չէ և ցույց է տալիս արտաքին ֆինանսավորման աղբյուր-
ներից կախվածությունը:  
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2.  ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
(ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ) ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 
ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Հայաստանի Հանրապետությունում երկարաժամկետ ֆինան-
սական ռեսուրսների վերարտադրության հիմնահարցերի բացա-
հայտման ուղղություններից է իրական հատվածի արդյունաբերա-
կան կազմակերպությունների միջոցների վերարտադրությունը: 
Ֆինանսական ռեսուրսների ձևավորումը և արտադրական կազ-
մակերպությունների միջոցների վերարտադրությունն ինքնանպա-
տակ չեն, այլ միտված են առևտրային գործունեության ընթացքում 
կազմակերպության զարգացմանն անհրաժեշտ ֆինանսական ռե-
սուրսների ձևավորմանը, ֆինանսական շուկաներում ֆինանսա-
վորման նոր` երկարաժամկետ աղբյուրներ փնտրելուն: Արդյունա-
բերական կազմակերպությունները, ստանալով տնտեսական ինք-
նուրույնություն և անկախություն, ելնելով տնտեսական գործունեու-
թյան առանձնահատկություններից, որդեգրել են ֆինանսական 
ռեսուրսների ձևավորման և բաշխման նոր մոտեցումներ: Ամորտի-
զացիան, որպես այդպիսին, վերաբերում է կազմակերպության սե-
փական ֆինանսական ռեսուրսներին, ավելին, չբաշխված շահույ-
թի և պահուստների հետ մեկտեղ, դա ինքնաֆինանսավորման 
տարատեսակ է42:  

Որոշակի ժամանակահատվածում, ընդլայնված վերարտադրու-
թյան ֆինանսավորման ներուժի բացահայտման նկատառումով, 
հարկ է գնահատել արդյունաբերական կազմակերպությունների 
հիմնական միջոցների վերարտադրության արդյունքում դրամա-
կան կուտակումների մակարդակը:  

Հիմնական միջոցների մաշվածքի դրամական արտահայտու-
թյան գլխավոր նպատակը վերաբերում է շահագործված հիմնա-
կան միջոցների պարզ վերարտադրության ֆինանսավորման աղ-
բյուր ծառայելուն: Ամորտիզացիան վերարտադրողական գործըն-
թացի բաղադրիչ է, և տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում, 
երբ տնտեսավարող սուբյեկտներին չեն բավարարում ներդրումնե-
                                                           
42 П.Н. Брусов, Т.В. Филатова, Финансовый менеджмент, Москва 2012, ст. 28. 
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րի ֆինանսավորման աղբյուրները, ամորտիզացիայի դերն էակա-
նորեն ընդգծվում է ապահովելու համար մաշվածքի ենթարկված 
հիմնական միջոցների փոխարինումը: Չնայած տնտեսական բնույ-
թով ամորտիզացիոն մասհանումները ապահովում են պարզ վեր-
արտադրության գործընթացը, այնուամենայնիվ, դրանք վերա-
բերում են ֆինանսական ռեսուրսներին և կազմակերպության մա-
կարդակով դիտարկվում են որպես երկարաժամկետ ֆինանսա-
կան ռեսուրսներ43:  

Շուկայական տնտեսության պայմաններում ամորտիզացիոն 
մասհանումները ինքնաֆինանսավորման կարևոր աղբյուր են, և 
կառավարչական որոշումների մշակման ու ընդունման գործընթա-
ցում, ձեռնարկատիրական գործունեության ֆինանսական ապա-
հովման շրջանակում կարևորվում է սեփական ֆինանսավորման 
աղբյուրների մեծության ճշգրիտ որոշումը, ուստի ֆինանսական 
կառավարումը ենթադրում է, որ պլանավորման ընթացքում, հե-
տևաբար` նաև պլանային ցուցանիշների մեծության որոշման փու-
լում տնտեսավարող սուբյեկտները պետք է հստակ պատկերաց-
նեն իրենց առջև ծառացած խնդիրները44: 

Ամորտիզացիոն մասհանումների հաշվարկման հիմքում «Շա-
հութահարկի մասին» ՀՀ օրենքով ամրագրված ամորտիզացիոն 
մասհանումների հաշվարկման կարգն է (հավելված 9): Պետք է 
նկատի ունենալ, որ «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքով տար-
անջատվում է մինչև 2014 թ. հունվարի 1-ը ձեռք բերված (կառուց-
ված, մշակված) ամորտիզացիոն մասհանումների և 2014 թ. հուն-
վարի 1-ից հետո ձեռք բերվող (կառուցվող, մշակվող) ոչ ընթացիկ 
ակտիվների ամորտիզացիոն մասհանումների կարգը: 

2014 թ. հունվարի 1-ից հիմնական միջոցների ամորտիզացիոն 
մասհանումների գումարը հաշվարկվելու է` ելնելով հիմնական մի-
ջոցների տվյալ խմբի համար սահմանված ամորտիզացիոն տարե-
կան առավելագույն տոկոսադրույքից45 (աղյուսակ 11), մասնավո-
րապես` ամորտիզացիոն մասհանումների տարեկան մեծությունը 
կհաշվարկվի ըստ ոչ ընթացիկ ակտիվների խմբերի` որպես տվյալ 

                                                           
43 П. Н. Брусов, Т. В. Филатова, Финансовый менеджмент, Москва 2012, ст.29. 
44 Նույն տեղում, էջ 31: 
45 «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենք` ընդունված 30.05.1997 թ., հոդվ. 12.1: 
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խմբի` հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա ավարտին հաշ-
վեկշռային (մնացորդային) արժեքի և ոչ ընթացիկ ակտիվների 
տվյալ խմբի համար սահմանված ամորտիզացիոն տարեկան տո-
կոսադրույքի արտադրյալ: Տարվա ընթացքում ձեռք բերված (կա-
ռուցված, մշակված) ոչ ընթացիկ ակտիվների սկզբնական արժեքը 
կգումարվի ոչ ընթացիկ ակտիվների տվյալ խմբի հաշվեկշռային 
(մնացորդային) արժեքին, իսկ օտարված ոչ ընթացիկ ակտիվի 
(բացառությամբ օտարման տարվա ընթացքում ձեռք բերված ոչ 
ընթացիկ ակտիվի) հաշվեկշռային (մնացորդային) արժեքը կհան-
վի ոչ ընթացիկ ակտիվների տվյալ խմբի հաշվեկշռային (մնացոր-
դային) արժեքից: Ընդ որում, հիմնական միջոցի վրա կատարված 
կապիտալ բնույթի ծախսերը կավելացվեն այն հիմնական միջոցի 
հաշվեկշռային արժեքին, որի վրա դրանք կատարվել են: Եթե այդ 
ծախսերը չգերազանցեն հիմնական միջոցի տվյալ խմբի` ընթացիկ 
տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ հաշվեկշռային արժեքի և տվյալ 
խմբում ներառված հիմնական միջոցների թվի հարաբերությունը, 
ապա կամորտիզացվեն սահմանված կարգով, իսկ եթե գերազան-
ցեն հիմնական միջոցի տվյալ խմբի` ընթացիկ տարվա հունվարի 
1-ի դրությամբ հաշվեկշռային արժեքի և ընթացիկ տարվա հուն-
վարի 1-ի դրությամբ տվյալ խմբում ներառված հիմնական միջոց-
ների թվի հարաբերությունը, ապա կամորտիզացվեն սահմանված 
կարգով, բայց ոչ ավելի, քան ամորտիզացիոն տարեկան 30% տո-
կոսադրույքով: Եթե հիմնական միջոցի տվյալ խմբի ամորտիզա-
ցիոն տարեկան առավելագույն տոկասադրույքը սահմանված է 
30%-ից ավելի, ապա այդ հիմնական միջոցի վրա կատարված 
կապիտալ բնույթի ծախսերը կամորտիզացվեն հիմնական միջոցի 
տվյալ խմբի համար սահմանված` ամորտիզացիոն տարեկան 
առավելագույն տոկոսադրույքով46: 

Աղյուսակ 11-ում ներկայացվել են հիմնական միջոցների խմբե-
րի համապատասխան ամորտիզացիոն նվազագույն ժամկետները, 
տարեկան առավելագույն տոկոսադրույքը և յուրաքանչյուր տար-
վան բաժին ընկնող ամորտիզացիոն մասհանումների տեսակա-
րար կշիռը: 
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Աղյուսակ 11 
Հիմնական միջոցների ամորտիզացիոն տարեկան առավելագույն 

տոկոսադրույքները և նվազագույն ժամկետները 
 

Հիմնական միջոցների խումբ 
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հյուրանոցներ, պանսիոնատներ, 
հանգստյան տներ, առողջարաններ, 
կրթական և ուսումնական հաստատու-
թյունների շենքեր և շինություններ 

10 տարի 10 15 

այլ շենքեր և շինություններ, փոխանցող 
հարմարանքներ 

20 տարի 5 7,5 

հոսքային գծեր և ռոբոտատեխնիկա 3 տարի 33,3 50 
հաշվողական և համակարգչային 
տեխնիկա 

1 տարի 100 100 

այլ հիմնական միջոցներ (այդ թվում` բա-
նող անասուններ, բազմամյա տնկիներ և 
հողերի բարելավմանն ուղղված կապի-
տալ ներդրումներ) 

5 տարի 20 30 

  
«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքում կատարված օրենսդրա-

կան փոփոխության արդյունքում համապատասխանաբար բարձ-
րանում է ամորտիզացիոն մասհանումների տարեկան նորման` 
հանգեցնելով արագացված ամորտիզացիայի: Վերջինս մի կողմից 
կարող է դիտարկվել որպես տնտեսական խթան` միտված ֆիզի-
կապես և բարոյապես մաշված հիմնական միջոցների նորերով 
փոխարինմանը, մյուս կողմից` կազմակերպություններում տարե-
կան ամորտիզացիոն մասհանումների մեծ չափերը կհանգեցնեն 
հարկվող շահույթի, հետևաբար` նաև շահութահարկի նվազմանը: 
Ամորտիզացիայի տարեկան նորմաների սահմանումը անմիջական 
ազդեցություն ունի ամորտիզացիոն մասհանումների մեծության, 
                                                           
47 «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենք` ընդունված 30.05.1997 թ., հոդվ. 12: 
48«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենք` ընդունված 30.05.1997 թ., հոդվ. 12.1: 
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հետևաբար` ֆինանսական ռեսուրսների ծավալի վրա: Զարգացած 
շուկայական տնտեսությամբ երկրներում ամորտիզացիոն մասհա-
նումները ներդրումային ֆինանսավորման կարևոր աղբյուր են, 
ընդ որում, տնտեսավարող սուբյեկտների ընդհանուր ծախսերում 
դրանց տեսակարար կշիռը շուրջ 40% է49: Պետք է նկատի ունենալ, 
որ ՀՀ-ում ներկայումս հատուկ վերահսկողություն չի իրականաց-
վում ամորտիզացիոն մասհանումների նպատակային օգտագործ-
ման նկատմամբ, այդ իսկ պատճառով էլ առևտրային կազմակեր-
պություններում դրանց զգալի մասն ուղղվում է ընթացիկ արտադ-
րական կարիքներին:  

 ՀՀ արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական 
միջոցների վերարտադրության արդյունքում դրամական կուտա-
կումների մակարդակը գնահատելու նկատառումով դիտարկվել են 
ՀՀ արդյունաբերական արտադրանքի արտադրության արդյունք-
ները: Դիտարկելով ՀՀ արդյունաբերական արտադրության ներ-
կայիս ձեռքբերումները, որոնք, ըստ էության, բնութագրում են 
առևտրային կազմակերպությունների գործառնական գործունեու-
թյունը, անհրաժեշտ է նշել, որ 2010 թ. արդյունաբերական ար-
տադրանքի ծավալը կազմել է 824,4 մլրդ դրամ, ինչը ՀՆԱ 23,8%-ն 
է, իսկ 2011 թ.` 998,9 մլրդ դրամ` կազմելով ՀՆԱ մոտ 26,5 %-ը: 
Արդյունաբերական արտադրանքի գերակշիռ մասն արտադրվել է 
մշակող արդյունաբերության ճյուղերում, մասնավորապես` եթե 
2010 թ. արտադրվել է 544,8 մլրդ դրամի արդյունաբերական ար-
տադրանք, ինչը ընդհանուրի շուրջ 66%-ն է, ապա 2011 թ.` 644,8 
մլրդ դրամի` ամբողջ արդյունաբերական արտադրանքի կառուց-
վածքում ունենալով 64,6% տեսակարար կշիռ (հավելված 10,11): 
Ընդ որում, պետք է նկատի ունենալ, որ մշակող արդյունաբերա-
կան արտադրանքի ընդհանուր ծավալում սննդամթերքի արտադ-
րության ծավալը 2010 թ. կազմել է 188,2 մլրդ դրամ, իսկ 2011 թ.` 
238,8 մլրդ դրամ` համապատասխանաբար` 34,5% և 37,0%50: 

Աղյուսակ 12-ից նկատելի է, որ 2007-2011 թթ. արդյունաբերա-
կան արտադրանքի հիմնական մասն արտադրվել է մշակող ար-
դյունաբերությունում` արդեն 2011 թ. կազմելով ամբողջ արդյունա-

                                                           
49 П.Н. Брусов, Т.В. Филатова, Финансовый менеджмент, Москва 2012, ст.32. 
50 ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012», Երևան 2012, էջ 253: 
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բերական արտադրանքի 64,6%-ը51: Այնուհետև արդյունաբերական 
արտադրանքի կառուցվածքում հաջորդաբար 17%, 16,6% և 1,8% են 
կազմել հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի 
շահագործման, էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ 
օդի մատակարարման, ջրամատակարարման, կոյուղու, թափոն-
ների կառավարման և վերամշակման գործունեության տեսակնե-
րը: Այս համատեքստում կարևորվում է նաև արդյունաբերական 
արտադրանք թողարկող առևտրային կազմակերպությունների 
(հավելված 12), ինչպես նաև, ըստ տնտեսության առանձին ոլորտ-
ների, խոշոր և միջին առևտրային կազմակերպությունների թիվը 
(հավելված 13): 2009-2011 թթ. արդյունաբերությունում գերակշռել 
են մշակող արդյունաբերության կազմակերպությունները` մասնա-
վորապես 2009 թ. կազմելով 2147 (ընդհանուրի 93,2%-ը), իսկ 2010 
թ.` 2241 (ընդհանուրի 90,2%-ը): Չնայած 2011 թ. մշակող արդյունա-
բերության կազմակերպությունների քանակն ավելացել է` հասնե-
լով 2380-ի, սակայն դրանց տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 
նվազել է` կազմելով 89,9%52: Ընդ որում, պետք է նկատի ունենալ, 
որ մշակող արդյունաբերության կազմակերպություններից մեծ քա-
նակ են ապահովում սննդամթերքի և խմիչքների արտադրության 
ոլորտում գործողները: 2009 թ. այդ կազմակերպությունների քա-
նակը 829 էր (մշակող արդյունաբերության կազմակերպություննե-
րի 38,7%-ը), 2010թ.` 914 (40,7%), իսկ արդեն 2011թ.` 972 (40,8%)53: 

2007-2009 թթ. ամենամեծ քանակով խոշոր և միջին առևտրա-
յին կազմակերպություններ գործել են առևտրի, ավտոմեքենանե-
րի, կենցաղային արտադրատեսակների և անձնական օգտագործ-
ման իրերի նորոգման ոլորտում. 2009 թ. դրանց թիվը եղել է 254 
կամ ընդհանուրի 17,5%-ը: Այդուհանդերձ, սկսած 2010 թ., խոշոր և 
միջին առևտրային կազմակերպությունների ընդհանուր քանակում 
ևս գերակշռել են մշակող արդյունաբերության կազմակերպու-
թյունները. 2010 թ.` 278 (ընդհանուրի 21,6%-ը), իսկ 2011 թ.` 254 
(ընդհանուրի 21%-ը 54): 

                                                           
51 ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012», Երևան 2012, էջ 284: 
52 Նույն տեղում, էջ 388: 
53 Նույն տեղում, էջ 263: 
54 Նույն տեղում, էջ 390: 
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Աղյուսակ 12 
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների 
 

մլն դրամ 
 2007 2008 200955 2010 201156 
Հանքագործական արդյու-
նաբերություն և բացա-
հանքերի շահագործում 

113824,1 93265,7 88556 ,6 145536,8 170168,6 

Մշակող 
արդյունաբերություն 477973,8 509048,9 443 572,0 544802,6 644775,4

Էլեկտրականության, 
գազի, գոլորշու և լավորակ 
օդի մատակարարում 

124751,4 136977,3 121216,3 116156,5 165682,9

Ջրամատակարարում, 
կոյուղի, թափոնների կա-
ռավարում և վերամշակում

_ _ 16054,0 17934,1 18336,8 

Ամբողջ արդյունաբերու-
թյուն 716549,3 739291,9 669398,9 824430,0 998963,7

 
Ելնելով վերոնշյալ տվյալներից, երկարաժամկետ ներքին ֆի-

նանսական ռեսուրսների, ինչպես նաև հիմնական միջոցների վեր-
արտադրության հիմնահարցերը բացահայտելու նկատառումով 
նպատակահարմար է դիտարկել մշակող արդյունաբերության 
կազմակերպությունների տվյալները: ՀՀ մշակող արդյունաբերու-
թյան կազմակերպություններում ներդրումային նպատակով օգտա-
գործվող ամորտիզացիոն մասհանումների իրական ծավալների 
բացահայտումը, ի վերջո, հանգեցնելու է երկարաժամկետ ֆինան-
սական ռեսուրսների վերարտադրության հիմնահարցերի բացա-
հայտմանը: Թերևս, արդյունաբերական կազմակերպությունների 
հիմնական միջոցների վերարտադրության հիմնահարցերի արմա-
տը պետք է փնտրել 1990-ական թթ., երբ Հայաստանն անցում 
կատարեց շուկայական տնտեսակարգին:  

                                                           
55 ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2011», Երևան 2011, էջ  

263-264: 
56 Նույն տեղում, էջ 258-259: 
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Աղյուսակ 13 
Արդյունաբերության հիմնական ցուցանիշները 1992-1997 թթ.57 

 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Ձեռնարկությունների 
քանակը 

744 772 784 773 786 786 

Արտադրանքի ծավալը 
(փաստացի գներով) մլն 
դրամ 

63935,3 494369,5 93264,1 172048,2 229570,4 254315,6 

Արդյունաբերաարտադրա
կան անձնակազմի 
թվաքանակը (հազ. 
մարդ) 

319,2 298,7 263,7 232,1 202,6 173,3 

Արդյունաբերաարտադրա
կան հիմնական ֆոնդերը 
(հաշվեկշռային արժեքով) 
տարեվերջին, մլն դրամ 

8457 782039 5111 90109 103997 126226 

Շահույթ (վնաս) մլն դրամ 10906 198226 17708 16336 2357,4 -4944,0 
Արտադրանքի շահութա-
բերությունը (տոկոս-
ներով) 

36,0 56,7 30,8 6,3 1,8 9,7 

 

Բավական է փաստել, որ 1993 թ. արդյունաբերաարտադրա-
կան հիմնական ֆոնդերի հաշվեկշռային արժեքը կազմել է 782039 
մլն ռուբլի (1992-1993 թթ. ցուցանիշներն արտացոլված են 
խորհրդային ռուբլիներով, իսկ 1994-1997 թթ. ցուցանիշները` ազ-
գային արժույթով` դրամով, 1 դրամը = 200 ռուբլի), 1994 թ.` 5111 մլն 
դրամ, իսկ արդեն 1995 թ.` 90109 մլն դրամ: 

Վերոնշյալ տվյալները համադրելով 2007-2011 թթ. ամբողջ ար-
դյունաբերության հիմնական միջոցների սկզբնական արժեքի մե-
ծության դինամիկ պատկերի հետ (աղյուսակ 14), կարելի է արձա-
նագրել, որ մեկ տասնամյակ անց ՀՀ արդյունաբերական կազմա-
կերպությունների նյութատեխնիկական բազայում արձանագրվել է 
234,2% աճ: ՀՀ մշակող արդյունաբերությունում 2007 թ. առկա են 
եղել 421,8 մլրդ դրամի հիմնական միջոցներ, 2011 թ.` 614,8 մլրդ 
դրամ, իսկ 2007-2011 թթ. հիմնական միջոցներն ավելացել են 
45,7%-ով: 

  

                                                           
57 ՀՀ ԱՎԾ, «Արդյունաբերություն, 1998», վիճակագրական ժողովածու, Երևան 

1999, էջ 5: 
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Աղյուսակ 14 
Հիմնական միջոցների առկայությունն ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների (սկզբնական արժեքով, մլն դրամ)58 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Ամբողջ արդյունաբե-
րություն 1468043,0 1768415,5 1517824,3 1638012,7 1974553,3

Հանքագործական 
արդյունաբերություն 

63066,2 286444,7 300522,3 317765,4 359246,4

Մշակող արդյունաբե-
րություն 

421872,6 454327,4 503600,9 533683,7 614788,2

Էլեկտրաէներգիայի, 
գազի, ջրի արտադրու-
թյուն և բաշխում 

983104,2 1027643,4 713701,1 786563,6 1000518,7

 

 Ստորև ներկայացվել է մշակող արդյունաբերության արդյունա-
բերաարտադրական հիմնական միջոցների տարեկան մաշվածքի 
հաշվարկն ըստ հիմնական միջոցների առանձին տեսակների: 
Հաշվարկի հիմքում մշակող արդյունաբերության հիմնական մի-
ջոցների կառուցվածքն է` ըստ դրանց առանձին տեսակների, 
ապա՝ «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքով ամրագրված ամոր-
տիզացիոն մասհանումների հաշվարկման կարգը: 

 

Աղյուսակ 15 
Մշակող արդյունաբերության հիմնական միջոցների կառուցվածքն 

ըստ տեսակների (ընդամենի նկատմամբ %)59 
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2004 100 32,4 5,2 1,6 51,4 4,6 4,8 
2005 100 30,4 4,8 1,5 53,6 4,6 5,1 
2006 100 30,5 4,9 1,4 55,4 6,3 1,5 
2007 100 26,4 2,9 1,3 59,2 5,0 5,2 
2008 100 24,7 2,6 1,5 59,0 5,7 6,5 

                                                           
58 Կազմվել է ՀՀ ԱՎԾ-ի վիճակագրական նյութերով: 
59 ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերությունը 2004-2008», 

վիճակագրական ժողովածու, էջ 36: 
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 200960 100 22,7 3,1 1,5 58,4 5,7 8,6 
2010 100 23,3 3,5 2,0 56,4 5,4 9,4 
2011 100 24,0 3,4 1,9 55,2 5,2 10,3 
2012 100 23,4 3,7 1,8 55,6 4,8 10,7 
  

  Աղյուսակ 16 
Մշակող արդյունաբերության արդյունաբերաարտադրական  

հինական միջոցները (սկզբնական արժեքով, մլն դրամ) 61 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Ամբողջ 
արդյունաբերություն,
այդ թվում` 

1468043,0 1768415,5 1517824,3 1638012,7 1974553,3 

մշակող արդյու-
նաբերություն 421872,6 454327,4 503600,9 533683,7 614788,2 

  
Մշակող արդյունաբերության արդյունաբերաարտադրական 

հիմնական միջոցները 2005 թ. կազմել են 323280,6 մլն դրամ, 
2006 թ.` 379756,7 մլն դրամ:  

Աղյուսակ 17 
Մշակող արդյունաբերության արդյունաբերաարտադրական 

հիմնական միջոցներն ըստ տեսակների (մլն դրամ)62 
 

Տարիներ 
Արդյունաբերաարտադրա-
կան հիմնական միջոցներ 2007 2008 2009 2010 2011 

Շենքեր 111374,4 112218,9 114317,4 124348,4 147549,2 
Կառուցվածքներ 12234,3 11812,5 15611,6 18678,9 20902,8 
Փոխանցող 
հարմարանքներ 

5484,3 6814,9 7554,1 10673,7 11680,9 

Մեքենաներ և 
սարքավորումներ 

249748,6 268053,1 294102,9 300997,6 339363,2 

Տրանսպորտային միջոցներ 21093,6 25896,7 28705,2 28818,9 31968,9 
Այլ հիմնական միջոցներ 21937,4 29531,3 43309,7 50166,3 63323,2 
Ընդամենը 421872,6 454327,4 503600,9 533683,7 614788,2 

                                                           
60 2009-2012 թթ. տվյալները տրամադրել է ՀՀ ԱՎԾ արդյունաբերության վիճակա-

գրության բաժինը: 
61  ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2011», Երևան 2012, էջ 268-

269:  
62 Հաշվարկվել է աղյուսակ 15-ի և աղյուսակ 16-ի տվյալների հիման վրա: 
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Ընդհանուր առմամբ, մշակող արդյունաբերության կազմակեր-
պություններում ամորտիզացիոն հատկացումների տարեկան գու-
մարները տարեցտարի աճման միտում են դրսևորել, սակայն քանի 
որ դրանցում հաշվարկված ամորտիզացիոն մասհանումները վեր-
արտադրողական գործընթացի բաղադրիչ են, անհրաժեշտ է դի-
տարկել նաև գործարկված հիմնական միջոցների շարժը` պար-
զելու ակտիվների կառավարման քաղաքականության խնդիրները: 
Այս տեսանկյունից, արդյունաբերական կազմակերպություններն 
առաջնորդվում են որդեգրած ֆինանսական «մենտալիտետով»` 
հնարավորություն ունենալով կենսագործելու իրենց ձեռնարկա-
տիրական նպատակները: 

 Ստորև ՀՀ մշակող արդյունաբերությունում հաշվարկված հիմ-
նական միջոցների ամորտիզացիոն մասհանումները համադրվել 
են մշակող արդյունաբերությունում գործարկված հիմնական մի-
ջոցների շարժի հետ: 

  
 

Աղյուսակ 18 
Մշակող արդյունաբերության արդյունաբերաարտադրական հիմնա-
կան միջոցների տարեկան մաշվածքն ըստ տեսակների (մլն դրամ)63 

 

Տարիներ Արդյունաբերաար-
տադրական 

հիմնական միջոցներ 2007 2008 2009 2010 2011 

Շենքեր 5568,72 5610,945 5715,87 6217,42 7377,46
Կառուցվածքներ 611,715 590,625 780,58 933,945 1045,14
Փոխանցող 
հարմարանքներ 

274,215 340,745 377,705 533,685 584,045

Մեքենաներ և 
սարքավորումներ 

12487,43 13402,655 14705,145 15049,88 16968,16

Տրանսպորտային 
միջոցներ 

1054,68 1294,835 1435,26 1440,945 1598,445

Այլ հիմնական միջոցներ 4387,48 5906,26 8661,94 10033,26 12664,64
Ընդամենը 24384, 24 27146,065 31676,5 34209,135 40237,89

  

                                                           
63 Հաշվարկվել է աղյուսակ 15-ի և աղյուսակ 17-ի տվյալների հիման վրա: 
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Աղյուսակ 19 
Շինարարության ծավալներն ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների (ընթացիկ գներով, մլն դրամ)64 
 

Տարիներ Տնտեսական գործու-
նեության տեսակները 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Հանքագործական արդյու-
նաբերություն և բացա-
հանքերի շահագործում  

705,5 247,4 97,4 148,5 19890,2 15706,4 

Մշակող արդյունաբե-
րություն 

18966,0 25884,0 30830,1 60687,5 23426,2 22518,3 

Էլեկտրականության, 
գազի, գոլորշու և լավորակ 
օդի մատակարարում  

36818,1 33426,6 102831,9 56759,0 38058,0 43971,1 

Ջրամատակարարում, 
կոյուղի, թափոնների կա-
ռավարում և վերամշակում

_ _ _ 17890,4 23609,3 20997,0 

Ամբողջ արդյունաբերու-
թյուն 

56489,6 59558 133759,4 135485,4 104983,7 103192,8 
 

Աղյուսակ 20 
Հիմնական միջոցների գործարկումն ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների (ընթացիկ գներով, մլն դրամ)65 
 

Տարիներ Տնտեսական գործունեու-
թյան տեսակները 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Հանքագործական արդյու-
նաբերություն և բացա-
հանքերի շահագործում  

284,9 221,3 86,2 74,6 11324,0 8967,7 

                                                           
64 ՀՀ ԱՎԾ, «ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2007 թ. հունվար-դեկտեմբերին», 

Երևան 2008, էլ.տարբ. էջ 32-33: ՀՀ ԱՎԾ, «ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 
2008 հունվար-դեկտեմբերին», Երևան 2009, էջ 29: ՀՀ ԱՎԾ, «ՀՀ սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2009թ. հունվար-դեկտեմբերին»: Երևան 2010 էջ 30: ՀՀ 
ԱՎԾ, «ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2010 թ. հունվար-դեկտեմբերին», 
Երևան 2011, էջ 30-31: ՀՀ ԱՎԾ, «ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2011 թ. հուն-
վար-դեկտեմբերին», Երևան 2012, էջ 29: ՀՀ ԱՎԾ, «ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վի-
ճակը 2012 թ. հունվար-դեկտեմբերին», Երևան 2013, էջ 29:  

65 ՀՀ ԱՎԾ, «Շինարարությունը ՀՀ-ում 2007 թ. հունվար-դեկտեմբերին», Երևան 
2008, էլ.տարբ. էջ 9-10: ՀՀ ԱՎԾ, «Շինարարությունը ՀՀ-ում 2008 թ. հունվար-
դեկտեմբերին», Երևան 2009, էջ 6: ՀՀ ԱՎԾ, «Շինարարությունը ՀՀ-ում 2009 թ. 
հունվար-դեկտեմբերին», Երևան 2010, էջ 7: ՀՀ ԱՎԾ, «Շինարարությունը ՀՀ-ում 
2010 թ. հունվար-դեկտեմբերին», Երևան 2011, էջ 7: ՀՀ ԱՎԾ, «Շինարարությունը 
ՀՀ-ում 2011 թ. հունվար-դեկտեմբերին», Երևան 2012, էջ 7-8: ՀՀ ԱՎԾ, «Շինա-
րարությունը ՀՀ-ում 2012 թ. հունվար-դեկտեմբերին», Երևան 2013, էջ 7: 
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Մշակող արդյունաբե-
րություն 11552,5 18255,2 9907,4 35861,7 5285,6 14896,8

Էլեկտրականության, գա-
զի, գոլորշու և լավորակ 
օդի մատակարարում  

16357,7 31783,7 12007,9 23550,2 17050,1 130995,7

Ջրամատակարարում, 
կոյուղի, թափոնների կա-
ռավարում և վերամշակում

_ _ _ 8608,1 16372,4 6101,0 

Ամբողջ արդյունաբերու-
թյուն 

28195,1 50260,2 22001,5 68094,6 50032,1 160961,2

 
 Աղյուսակ 21 

Մշակող արդյունաբերության հիմնական միջոցների ամորտիզացիոն 
մասհանումները և գործարկված հիմնական միջոցների շարժը  

2007-2012 թթ. (մլն դրամ)66 
 

Տարիներ Հիմնական միջոցների 
ամորտիզացիոն մասհանումներ 

Գործարկված 
հիմնական միջոցներ 

2007 24384,2 11552,5 
2008 27146,1 18255,2 
2009 31676,5 9907,4 
2010 34209,1 35861,7 
2011 40237,9 5285,6 
2012 - 14896,8 

  
Այսպիսով` 2007 թ. ՀՀ արդյունաբերաարտադրական հիմնա-

կան միջոցները կազմել են 1468,4 մլրդ դրամ, իսկ արդեն 2011 թ.` 
1974,6 մլրդ դրամ (աղյուսակ 14), այսինքն` 2007-2011 թթ. դրանք 
ավելացել են 506,2 մլրդ դրամով կամ 34,5%-ով: Միևնույն ժամա-
նակ, եթե 2008 թ. ՀՀ արդյունաբերության հիմնական միջոցները 
կազմել են 1768,4 մլրդ դրամ, ապա 2009 թ.` 1517,8 մլրդ դրամ` 
պակասելով 250,6 մլրդ դրամով կամ 14,2%-ով: Արդյունաբերու-
թյան հիմնական միջոցների շարժը դիտարկելով ըստ գործունեու-
թյան տեսակների` ակնհայտ է, որ առկա է էլեկտրաէներգիայի, 
գազի, ջրի արտադրության և բաշխման ոլորտում 313,9 մլրդ դրա-
մի չափով հիմնական միջոցների կրճատում, այդուհանդերձ, նույն 
ոլորտում արդեն հետագա տարիներին նկատվում է հիմնական 
միջոցների սկզբնական արժեքի շարունակական ավելացում: Հան-

                                                           
66 Կազմվել է աղյուսակ 18-ի և աղյուսակ 20-ի տվյալների հիման վրա: 
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քագործական արդյունաբերությունում հիմնական միջոցները  
2011 թ. 2007 թ. համեմատ ավելացել են 296,1 մլրդ դրամի չափով 
կամ շուրջ 5,5 անգամ: Ինչ վերաբերում է մշակող արդյունաբերու-
թյանը, ապա այստեղ 2007 թ. հիմնական միջոցները կազմել են 
421,9 մլրդ դրամ, 2011 թ.` 614,8 մլրդ դրամ` ավելանալով շուրջ 
45,7%-ով: Ենթադրվում է, որ տնտեսական գործունեության բոլոր 
տեսակներում հիմնական միջոցների առկա արժեքի ավելացումը 
տեղի է ունեցել վերագնահատման արդյունքում, այսինքն` վիճա-
կագրությունն արձանագրում է արդյունաբերությունում հիմնական 
միջոցների սկզբնական արժեքի ավելացում, բայց ոչ ի հաշիվ գոր-
ծունեության համապատասխան տեսակներում հիմնական միջոց-
ների գործարկման: Թեև արգելվում է համախառն եկամուտը նվա-
զեցնել հիմնական միջոցների վերագնահատման միջոցով, այդու-
հանդերձ, դա չի խոչընդոտում, որ հիմնական միջոցները վաճառ-
վեն սկզբնականից ավելի մեծ արժեքով, և այդ պարագայում ար-
դեն շահագործված, սակայն վերագնահատված հիմնական միջոց-
ները ամորտիզացվելու են ըստ ավելի մեծ սկզբնական արժեքի:  

Համադրելով ՀՀ մշակող արդյունաբերությունում հաշվարկված 
հիմնական միջոցների ամորտիզացիոն մասհանումները և գոր-
ծարկված հիմնական միջոցների շարժը` ակնառու է, որ հիմնական 
միջոցների ամորտիզացված գումարները շատ ավելի մեծ են, քան 
համապատասխան տարիներին գործարկված հիմնական միջոց-
ները: Նշված հանգամանքը առավել ցայտուն է 2011 թ., երբ հիմ-
նական միջոցների ամորտիզացիոն մասհանումները կազմել են 
40,3 մլրդ դրամ, իսկ նույն տարում գործարկված հիմնական մի-
ջոցները` ընդամենը 5,3 մլրդ դրամ: Խնդիրն այն է, որ մշակող 
արդյունաբերությունում հիմնական միջոցների նորացում և նոր 
տեխնոլոգիաների ձեռքբերում չի իրականացվել, և բացի դրանից, 
առկա հիմնական միջոցների նորացումը չի կատարվել տարեկան 
ամորտիզացիոն գումարներին համամասնորեն, ինչն էլ, թերևս, 
թույլ է տալիս արձանագրել, որ ՀՀ մշակող արդյունաբերությունում 
հիմնական միջոցների ամորտիզացիոն մասհանումները դրանց 
համար պարզ վերարտադրության ֆինանսավորման աղբյուր չեն 
ծառայում: 
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3. ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎՐԱ 

 
Կայուն տնտեսական աճը յուրաքանչյուր երկրի տնտեսական 

զարգացման նշանակետն է: Սա հատկապես վերաբերում է զար-
գացող երկրներին, որոնց տնտեսություններն ունեն մի շարք ընդ-
հանրություններ, օրինակ` աճող հարկաբյուջետային պակասուրդը՝ 
պայմանավորված պետական պարտքի (մասնավորապես՝ արտա-
քին պետական պարտքի) սպասարկման ծախսերի բարձր մակար-
դակով, մեծացող ընթացիկ հաշիվների համակարգի պակասուրդը՝ 
պայմանավորված ներմուծման ծավալի զգալի գերակշռմամբ ար-
տահանման նկատմամբ: Քանի որ զարգացող երկրներն առավել, 
քան մնացածները, կարիք ունեն կայուն տնտեսական զարգաց-
ման, ուստի պետք է կարողանան վերահսկել աճող հարկաբյուջե-
տային պակասուրդը: Վերջինս նվազեցնելու ճանապարհին այդ 
երկրներն անխուսափելիորեն բախվում են եկամուտների ավելաց-
ման, հանրային ծախսերի նվազեցման և նոր ներդրումների ներ-
գրավման բարդ խնդիրներին, որոնց լուծումը միայն կարող է ա-
պահովել բարձր տնտեսական աճ և ընթացիկ հաշիվների համա-
կարգի կայուն մակարդակ: Բացի այդ, քանի որ այս երկրները 
հիմնականում մեծ կախվածություն ունեն օտարերկրյա ֆինանսա-
վորումից, ուստի արտասահմանյան դոնոր կազմակերպություննե-
րը պահանջում են ֆիսկալ արդարություն, տնտեսական և քաղա-
քական կայունություն, զարգացած բանկային համակարգ, բիզնե-
սի իրականացման ցածր ծախսեր և ներդրումների ներգրավման 
բարենպաստ միջավայր` հետագա ֆինանսավորման հիմքերի ա-
պահովման նպատակով: Ներքին և արտաքին այս պահանջները 
կատարելիս երկրները ստիպված են լինում կրճատել, իսկ որոշ 
դեպքերում նաև` ընդհանրապես բացառել կապիտալ ծախսերը, 
ինչը կործանիչ ազդեցություն է ունենում տնտեսական աճի վրա 
երկարաժամկետ հեռանկարում: Նման տնտեսությունների համար 
հրամայական է ներդրումային հնարավորությունների, բիզնեսի 
իրականացման բարենպաստ միջավայրի ստեղծումը, որը կնպաս-
տի եկամտի ավելի բարձր մակարդակի ձեռքբերմանը և հետևա-
պես` բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը: Իսկ այս 
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ճանապարհին կարևորագույն և առաջնային խնդիրներից մեկը, որ 
անհրաժեշտ է լուծել, պետական պարտքի (հատկապես` արտա-
քին) այնպիսի մակարդակի ձեռքբերումն ու պահպանումն է, որը 
դրական ազդեցություն կունենա տնտեսության զարգացման վրա: 

Ընդհանրապես, արտաքին պետական պարտքի մասին խոսե-
լիս կարևորագույն հասկացություններից մեկը, որ անհրաժեշտ է 
ներմուծել, արտաքին պետական պարտքի «կայունությունն» է: Հա-
մաշխարհային բանկը և Միջազգային արժութային հիմնադրամը 
առաջարկում են մի սահմանում, ըստ որի` կայուն պետական 
պարտքը պարտքի այն մակարդակն է, որ թույլ է տալիս փոխառու 
երկրին կատարել պարտքի սպասարկման գծով ընթացիկ և ա-
պագա պատավորություններն ամբողջությամբ` առանց պարտքի 
մարման նախնական ժամանակացույցի վերանայման կամ հավել-
յալ արտոնյալ ժամկետի ձեռքբերման` միևնույն ժամանակ, հնա-
րավորություն ստեղծելով ապահովելու տնտեսական աճի ընդունե-
լի մակարդակ: Առկա են պետական պարտքի կայունության չափ-
ման տարբեր ցուցանիշներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի առավե-
լություն և որոշակի իրավիճակի համար կիրառական անկրկնելիու-
թյուն, մասնավորապես` պարտք/ՀՆԱ, արտաքին պարտք/արտա-
հանման ծավալ և կառավարության պարտք/հարկային եկամուտ-
ներ ցուցանիշները: 

Պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությունն առողջ տնտեսության ցու-
ցանիշներից է, ցածր պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը մատնանշում է 
տնտեսություն, որն արտադրում է այնքան ապրանքներ և ծառա-
յություններ (հետևաբար` շահույթ), որոնք բավարար են պարտքը 
մարելու համար: 

Համախառն արտաքին պարտք/արտահանման ծավալ ցուցա-
նիշը ցույց է տալիս տնտեսության ունակությունը հետ վճարելու 
պարտքն արտահանումից ստացված եկամուտներից: Տրամաբա-
նորեն, ինչքան բարձր է այս ցուցանիշը, այնքան ցածր է երկրի 
արտաքին պարտքը արտահանման հաշվին մարելու ունակությու-
նը: 

Համաձայն Համաշխարհային բանկի և Միջազգային արժութա-
յին հիմնադրամի՝ կայուն պետական պարտքի գրավական է երկրի 
արտահանման ծավալի 150%-ը կամ եկամուտների 250%-ը: Նշված 
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ցուցանիշներից բարձր արտաքին պարտքի բեռի առկայությունը 
վնաս է հասցնում տվյալ երկրի տնտեսությանը67: 

Այսպիսով` արտաքին պետական պարտքի նույնիսկ ծանր բեռն 
անպայմանորեն չի ենթադրում տնտեսական աճի նվազում: Երկի-
րը կարող է ունենալ մեծ պարտքային բեռ, բայց, միևնույն ժամա-
նակ, նաև համեմատաբար բարձր արտահանումների մակարդակ, 
որը հնարավորություն կտա վերջինիս պահպանելու պարտքի կա-
յուն մակարդակը, սակայն երբ պարտքի մակարդակը կայուն չէ, 
այն անխուսափելիորեն ազդում է տնտեսության գնահատականի 
վրա: Եթե երկիրը չի կարողանում արդյունավետ կերպով օգտա-
գործել տրամադրված միջոցները` ուղղելով երկարաժամկետ ներ-
դրումների և նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը, ապա կրկին 
բախվում է ցածր եկամուտների, բյուջեի պակասուրդի և հետևա-
բար` նոր փոխառություններ ներգրավելու խնդրին:  

Գոյություն ունեն տարբեր տեսակետներ, որ արտաքին պետա-
կան պարտքը որոշակի իրավիճակներում նույնիսկ կարող է դրա-
կանորեն ազդել տնտեսության, մասնավորապես` զարգացման 
նախնական փուլում գտնվող երկրների տնտեսության վրա, որոնք 
ունեն կուտակված կապիտալի համեմատաբար ցածր մակարդակ 
և, միաժամանակ, ներդրումներից ավելի բարձր եկամուտների 
ստացում, քան զարգացած երկրները: Այն դեպքում, երբ այս 
երկրների կողմից փոխառված ֆոնդերն ուղղվում են կապիտալ 
ներդրումների իրականացմանը, և տնտեսությունը կայուն մակրո-
տնտեսական վիճակում է, արտաքին պետական պարտքը հան-
գեցնում է տնտեսական աճի, ինչն էլ, իր հերթին, հնարավորու-
թյուն է տալիս ժամանակին մարելու փոխառված միջոցները: 

Հայտնի է նաև Ջ.Մ.Քեյնսի մոտեցումը: Քեյնսը, ըստ էության, 
դրական է վերաբերում պարտքով ֆինանսավորվող տնտեսությա-
նը, միայն այն դեպքում, երբ փոխառված միջոցներն ուղղվում են 
ոչ թե ընթացիկ ծախսերին, այլ վերարտադրվելու ներուժ ունեցող 
երկարաժամկետ ներդրումներին, որոնք հնարավորություն են տա-

                                                           
67 'The Challenge of Maintaining Long-Term External Debt Sustainability', International 

Development Association and International Monetary Fund, April 20, 2001. 
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լիս ստեղծելու նոր աշխատատեղեր` իրացվելով երկրի ներսում, 
հետևապես` նպաստելով ՀՆԱ աճին68: 

Չնայած նշված տեսակետներին, ակնհայտ է, որ արտաքին պե-
տական պարտքի բացասական հետևանքները, այնուամենայնիվ, 
ավելի հավանական են և զգալի:  

Ըստ Միջազգային արժութային հիմնադրամի` պարտքի ազդե-
ցությունը տնտեսության վրա սկսում է դառնալ բացասական ար-
տաքին պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշի 35-40%-ի և արտաքին պարտք/ 
արտահանում ցուցանիշի 160-170%-ի պայմաններում69: 

Բերված տեսական դրույթների հիման վրա գնահատվել է իրա-
վիճակը ՀՀ-ում, որտեղ տնտեսությանը բնորոշ են զարգացող 
երկրներին հատուկ բոլոր խնդիրները և մարտահրավերները: 

 

 
 

Գծապատկեր 6. ՀՀ պետական պարտքը 2000-2012 թվականներին 
 
 Անկախացումից հետո Հայաստանի առաջին վարկատուներն 

են եղել Եվրոմիությունը, ՌԴ-ն, Համաշխարհային բանկը, Վերա-
կառուցման և զարգացման եվրոպական բանկը, որոնց ֆինան-
սավորմամբ իրականացվել են վարկային ծրագրեր, ինչպես նաև 
վաղ շրջանում պարտք է գոյացել` պայմանավորված այն հանգա-
                                                           
68 Keynes's economics and the question of public debt, Jack Dwyer, 2011. 
69 “What Are the Channels Through Which External Debt Affects Growth?”, Internatio-

nal Monetary Fund, January 2004. 
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մանքով, որ ձեռնարկությունների էլեկտրաէներգիայի վճարների 
ապառքների պայմանական պարտավորությունները փոխարկվել 
են պետական պարտքի:  

Այնուհետև բյուջեի պակասուրդի մի զգալի մասը շարունակել է 
ֆինանսավորվել արտաքին վարկերի հաշվին, որի հետևանքով 
պաշտոնական արտաքին պարտքը` հատկապես 1996 թ. հետո, 
սկսեց արագ կուտակվել` 1999 թ. հասնելով բարձրակետին: Հա-
յաստանի ընդհանուր պետական պարտքի և ՀՆԱ հարաբերակցու-
թյունը շարունակաբար նվազեց 2008 թ.` իջնելով 16%-ի, ինչը պայ-
մանավորված էր այս ժամանակահատվածում բարձր տնտեսական 
աճով: Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հե-
տևանքով հավաքագրվող եկամուտների կրճատումը և անապա-
հովներին ու խոցելի խմբերին պաշտպանելու, ինչպես նաև տնտե-
սական գործունեությունը ողջամիտ մակարդակում պահպանելու 
անհրաժեշտությունը հանգեցրին նրան, որ Կառավարությունը ներ-
գրավեց պակասուրդի արտաքին ֆինանսավորման միջոցներ ինչ-
պես բազմակողմ, այնպես էլ երկկողմ վարկատուներից: Մինչև 
2005 թ. ավարտը Հայաստանի արտաքին պետական պարտքը 
(ներառյալ արտաքին երաշխիքները) կազմել է գրեթե 1.1 մլրդ ԱՄՆ 
դոլար: Նշված մեծությունը դանդաղ աճել է` մինչև 2008 թ. ավար-
տը հասնելով 1.6 մլրդ ԱՄՆ դոլարի: Այսպիսով` 2000-2010 թթ. 
պետական պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը 47,8%-ից աստիճանաբար 
նվազել է` 2008 թ. իջնելով 16.3%, իսկ հետագայում` համաշխար-
հային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ժամանակաշրջանում ա-
ճել մինչև 40,4% (2010 թ.), 2011 թ. այդ ցուցանիշը կազմել է 42,2%: 
Պարտքի այսպիսի կտրուկ աճը հիմնականում պայմանավորված 
էր իրական տնտեսությունը պաշտպանելու նպատակով միջազ-
գային պահուստների և բյուջեի պակասուրդի ավելացմամբ, ինչ-
պես նաև դրամի արժեզրկմամբ: Այդ ժամանակ կառավարությունը 
ստիպված էր արտաքին աղբյուրներից ներգրավել փոխառություն-
ներ, որոնց մի մասն ուղղվեց մասնավոր հատվածին` զուտ վար-
կավորման գործառնությունների միջոցով: 2010-2011 թթ. պարտքը 
պայմանավորող հիմնական գործոնն առաջնային դեֆիցիտն էր, 
ինչպես և նախաճգնաժամային տարիներին70:  

                                                           
70 «Հայաստանի պարտքի կայունության վերլուծություն», ՀՀ ֆինանսների նախա-

րարություն, 2011: 
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2012 թ. դրությամբ ՀՀ պետական պարտքը, ըստ «Պետական 
պարտքի մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարության տարեկան 
հաշվետվության, նախորդ տարվա համեմատությամբ աճել է 169.4 
մլրդ դրամով (237.4 մլն ԱՄՆ դոլար)` կազմելով 1,764.5 մլրդ դրամ 
(4,172.1 մլն ԱՄՆ դոլար), արտաքին պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը, որ 
ՀՀ-ում ունի շարունակական աճի միտում` սկսած 2008 թ. կազմել 
է 37,6%, միաժամանակ, արտաքին պարտք/արտահանում ցուցա-
նիշը կազմել է մոտ 150%: 2012 թ. սկզբի դրությամբ ՀՀ-ն ունի 123 
գործող վարկային պայմանագրեր, որոնցից 13-ը ստորագրվել է 
տարեվերջին:  

Հետազոտական խումբը փորձել է պատասխանել երկու կա-
րևոր հարցի. 

1. Արդյո՞ք ՀՀ արտաքին պետական պարտքը նպաստում է 
տնտեսության զարգացմանը, «ներարկվում» է ՀՆԱ մեջ և 
հետևապես` հանգեցնում տնտեսության աճի: 

2. Որքա՞ն է ստիպված լինելու վճարել Կառավարությունը 
տվյալ վարկային պայմանագրերից բխող պարտավորու-
թյունների կատարման համար հետագայում, և ի՞նչ աղ-
բյուրներից են ձևավորվելու այդ միջոցները: 

Կատարվել է կանխատեսում՝ ելնելով 01.01.2012 թ. ՀՀ-ում գոր-
ծող վարկային պայմանագրերի պայմաններից, փորձելով պարզել, 
թե որքան գումար է ստիպված լինելու վճարել կառավարությունը 
մոտակա 3 տարիներին` գործող վարկային պայմանագրերից 
բխող պարտավորությունները կատարելու համար: Կանխատես-
ման ընթացքում վարկային պայմանագրերի պայմանների վերա-
բերյալ տեղեկատվությունը վերցված է «ՀՀ պետական պարտքի 
մասին» 2011 թվականի հաշվետվությունից, քանի որ վարկային 
պայմանագրերի բնօրինակները հրապարակված չեն, և նշված 
հաշվետվությունում ներկայացված չէ վարկերի մարման եղանակը: 
Ուստի ենթադրվել է, որ բոլոր վարկերի մարումները կատարվում 
են հավասարաչափ (անուիտետային) մարման եղանակով: Կան-
խատեսման նպատակով հաշվարկվել է 123 վարկային պայմանա-
գրերից յուրաքանչյուրի գծով տարեկան մարումների չափը՝ հաշվի 
անելով վարկի տոկոսադրույքը, սպասարկման և պարտավորու-
թյան վճարը: Այնուհետև, գումարելով յուրաքանչյուր վարկի հա-
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մար ստացված տարեկան վճարի չափը, ստացվել է տվյալ տարվա 
ընթացքում արտաքին պետական պարտքի սպասարկման գծով 
վճարվելիք գումարի չափը:  

Վարկային պայմանագրերի ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, 
որ ՀՀ ամենամեծ վարկատուն ընդամենը մեկ` 500 մլն ԱՄՆ դոլար 
վարկով, ՌԴ-ն է, ընդ որում, դա ներգրավվել է համաշխարհային 
ճգնաժամի բռնկման տարում՝ 2009 թ. և ուղղվել Արփա-Սևան 
թունելի վերականգնման ծրագրին71: Մյուս կարևոր դիտարկումը 
կապված է վարկերի արտոնյալության ժամկետների հետ: Վար-
կային պայմանագրերի պայմանների ուսումնասիրությունից պարզ 
է դառնում, որ 2012 թ. սկզբի դրությամբ գործող 123 վարկերից 62-
ն (50%) ունի 30-ից ավելի տարվա արտոնյալության ժամկետ, ընդ 
որում, 73-ի մարումը սկսվելու է 2013 թ., իսկ դա կազմում է ընդհա-
նուր վարկերի մոտ 59%-ը, այսինքն` արտաքին պարտքի մարման 
հիմնական բեռն արտահայտվելու է 2013 թ. սկսած: Ինչ վերաբե-
րում է տարեկան մարումներին, ապա հաշվարկներից պարզվել է, 
որ 2013 թ. արտաքին պարտքի մարման գծով ծախսերը կկազմեն 
594,274,685, 2014 թ.՝ 608,979,471, 2015 թ.` 634,983,577 մլն ԱՄՆ 
դոլար72: 2013 թ. «Պետական բյուջեի մասին» օրենքով նախատես-
ված եկամտային մասի համեմատությունից երևում է, որ 2013 թ. 
բյուջեի եկամուտների մոտ 22 %-ը պետք է ուղղվի արտաքին փո-
խառությունների գծով պարտավորությունների մարմանը: 2014 և 
2015 թվականների մարումների գումարը համապատասխանաբար 
կազմում է 2013 թ. բյուջետային եկամուտների 23%-ը և 24 %-ը: 
Նշված ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ ՀՀ տնտեսությունը 
պետք է ունենա ներուժ՝ մեկ տարվա ընթացքում արտադրելու այն-
քան ապրանք կամ ծառայություն և ստանալու արտահանումներից 
բավարար չափով եկամուտներ, որպեսզի կարողանա 2013, 2014 և 
2015 թվականներին մարել մոտ 600 մլն ԱՄՆ դոլար պարտքն այն-
պես, որ այդ մարումը չկատարվի սոցիալական ծրագրերի, բնակ-
չության կենսամակարդակի բարձրացման և տնտեսական բարե-
փոխումներին ուղղված միջոցառումների հաշվին: 

                                                           
71 «Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը, տարեկան հաշվետվու-

թյուն», ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, 2011: 
72 Տե′ս հավելված 15: 
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Արդյո՞ք այս սպասումն իրատեսական է. հարցին պատասխա-
նելու նպատակով կատարենք նյութի սկզբում ներկայացված տե-
սական դրույթների և ՀՀ ներկա ցուցանիշների համեմատություն: 

• Համաձայն Միջազգային արժութային հիմնադրամի` պարտ-
քի ազդեցությունը տնտեսության վրա սկսում է դառնալ բացա-
սական արտաքին պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշի 35-40 %-ի և արտաքին 
պարտք/արտահանում ցուցանիշի 160-170%-ի պայմաններում:  

  

 
Գծապատկեր 7.  Արտաքին պետական պարտք/ՀՆԱ 

հարաբերակցությունը ՀՀ-ում 2012 թվականին 
 

ՀՀ-ում նշված ցուցանիշները 2012 թ. դրությամբ կազմել են 
37,6% և 150%: Հաշվի առնելով արտաքին պարտքի վերջին տարի-
ների աճման միտումը` կարելի է եզրակացնել, որ եթե նույնիսկ 
2012 թ. դրությամբ արտաքին պարտքը դեռևս չի ունեցել բացա-
սական ազդեցություն ՀՀ տնտեսության զարգացման վրա, ապա 
հետագա տարիներին դրա հնարավորությունը դառնում է ավելի 
տեսանելի:  

• Արտաքին պարտքը դրական ազդեցություն է ունենում 
տնտեսության զարգացման վրա, եթե տրամադրված երկարաժամ-
կետ միջոցներն ուղղվում են կապիտալ ներդրումների և ոչ թե ըն-
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թացիկ ծախսերի (այդ թվում` բյուջեի պակասուրդի) ֆինանսավոր-
մանը:  

Ըստ «Պետական պարտքի մասին» 2012 թ. հաշվետվության` 
փոխառված միջոցների մոտ 50%-ն ուղղվել է բյուջեի պակասուրդի 
ծածկմանը, մնացածը` նպատակային ծրագրերի իրականացմանը: 
Իսկ այն, թե արդյոք բոլոր այն ծրագրերը, որոնց համար ներ-
գրավվել են վարկեր, նպատակահարմար էին և ունեին տնտե-
սության աճին նպաստելու ներուժ, առավել ևս` նպատակային օգ-
տագործման միտում, կարծում ենք` այլ համապարփակ ուսումնա-
սիրության առարկա է: 

• Եթե արտաքին պետական պարտքը հանգեցնում է նոր աշ-
խատատեղերի ստեղծմանը և ՀՆԱ աճին, ապա դրական ազդե-
ցություն է ունենում տնտեսության զարգացման վրա:  

2008 թ. ի վեր արտաքին պետական պարտքի ծավալի ավելա-
ցումը չի նպաստել ՀՀ-ում գործազրկության մակարդակի նվազ-
մանը, որը 2008-2012 թթ. տատանվել է 16.19-19%-ի սահմաննե-
րում: Ինչ վերաբերում է նոր ապրանքների և ծառայությունների 
ստեղծմանը, հետևաբար` ՀՆԱ աճին, կարելի է փաստել, որ ՀՀ-ը, 
որպես ներմուծումից խիստ կախվածություն ունեցող և տեղական 
փոքր արտադրություն ունեցող երկիր, ներգրավված արտաքին 
միջոցները, ամենայն հավանականությամբ, ուղղում է այլ երկրնե-
րի ՀՆԱ մեծացմանը: 

Ամփոփելով կարելի է ասել, որ արտաքին պետական պարտքի 
ներկա ծավալների և օգտագործման ուղղությունների պայմաննե-
րում ՀՀ արտաքին պետական պարտքի տեսքով ներգրավված մի-
ջոցները չեն կատարում տնտեսության զարգացման կարևորա-
գույն գործառույթը. դրանք չունեն վերարտադրվելու ներուժ: 
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Եզրակացություն  
 

• Տնային տնտեսությունների խնայողությունների վերա-
բերյալ առկա 21 տարվա (1990-2011 թթ.) պաշտոնա-
կան վիճակագրությունից պարզ է դառնում, որ շուրջ 14 
տարի ՀՀ-ում տնային տնտեսություններն ունեցել են 
բացասական խնայողություններ, ինչը վատ է անդրա-
դարձել ինչպես տնային տնտեսությունների կենսամա-
կարդակի, այնպես էլ ամբողջ տնտեսության զարգաց-
ման վրա:  

• Տնային տնտեսությունների համախառն խնայողություն-
ների ցածր և հատկապես բացասական մեծությունը 
վկայում է, որ վերջնական սպառման ծախսերի շարու-
նակական աճը չի ուղեկցվել դրամական եկամուտների 
ավելացմամբ, իսկ այն, որ վերջնական սպառման ծախ-
սերը գերազանցել են համախառն տնօրինվող եկամու-
տը, արդեն իսկ փաստում է, որ տնային տնտեսություն-
ներն իրենց սպառումն ավելացրել են հիմնականում 
մասնավոր տրանսֆերտների և բանկային վարկերի 
հաշվին:  

• Տնային տնտեսությունների անվանական եկամուտների 
կառուցվածքը ցույց է տալիս, որ ուսումնասիրվող ժա-
մանակահատվածում բնակչության կենսամակարդակը 
պայմանավորող հիմնական եկամտատեսակը եղել և 
մնում են աշխատանքի վարձատրությունը և տրանս-
ֆերտները, այսինքն` դրամական եկամուտների աճի 
հիմնական գործոններն են աշխատանքը և աշխա-
տանքային միգրացիան:  

•  Տնային տնտեսությունների բանկային ավանդների 
շարժընթացը ցույց է տալիս, որ եթե նախկինում տնա-
յին տնտեսությունների դրամային և արտարժութային 
ավանդների ծավալների տարբերությունն էական չի 
եղել, ապա, պայմանավորված ֆինանսատնտեսական 
ճգնաժամի ազդեցությամբ, որը տնային տնտեսություն-
ներում ստեղծել էր բացասական սպասումներ և ազ-
գային արժույթի նկատմամբ անվստահություն, կտրուկ 
աճեցին արտարժութային ավանդները: 
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•  Թեև տնային տնտեսությունների խնայողություններն 
ունեցել են ցածր և նույնիսկ բացասական մակարդակ, 
այնուամենայնիվ, առևտրային բանկերում արձանա-
գրվել է ֆիզիկական անձանց հատկապես արտարժու-
թային ավանդների ծավալի աճ, որի արդյունքում տնա-
յին տնտեսությունների բանկային ավանդները դի-
տարկվում են որպես բանկերի կողմից ներգրավման 
կարևորագույն աղբյուր: 

• Բնակչության մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական դրա-
մական եկամուտների և սպառողական ծախսերի ձևա-
վորված մակարդակի պայմաններում, ըստ էության, 
տնային տնտեսությունների կողմից խնայողություններ 
կատարելու ներուժը ՀՀ-ում շատ թույլ է: 

• Ե´վ առևտրային բանկերի, և´ վարկային կազմակեր-
պությունների կողմից տնային տնտեսություններին ինչ-
պես դրամով, այնպես էլ արտարժույթով տրված վար-
կերի ծավալը դրսևորել է ակնհայտ աճի միտում, ինչն էլ 
ենթադրում է բնակչության պարտքային բեռի ավելա-
ցում: Այս համատեքստում տնային տնտեսությունների 
պարտքի բեռի կառուցվածքում շարունակում են գերա-
կշռել առևտրային բանկերի նկատմամբ պարտավորու-
թյունները, որոնց մասնաբաժինը բավական բարձր է` 
շուրջ 90 %: 

• Ներքին խնայողությունները ներդրումների ֆինանսա-
վորման հիմնական աղբյուրն են, որոնց մակարդակը 
ՀՀ-ում բավարար չէ և ցույց է տալիս արտաքին ֆի-
նանսավորման աղբյուրներից կախվածությունը:  

•  ՀՀ մշակող արդյունաբերությունում հաշվարկված հիմ-
նական միջոցների ամորտիզացիոն մասհանումներում 
և գործարկված հիմնական միջոցների շարժում առկա է 
նկատելի տարբերություն` հիմնական միջոցների ամոր-
տիզացված գումարներն ավելի մեծ են, քան համապա-
տասխան տարիներին գործարկված հիմնական միջոց-
ները: Առկա հիմնական միջոցների նորացումը չի կա-
տարվում տարեկան ամորտիզացիոն գումարներին հա-
մամասնորեն, և ՀՀ մշակող արդյունաբերությունում 
հիմնական միջոցների ամորտիզացիոն մասհանում-
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ները դրանց համար պարզ վերարտադրության ֆինան-
սավորման աղբյուր չեն ծառայում: 

• Արտաքին պարտքը դրական ազդեցություն է ունենում 
տնտեսության զարգացման վրա, եթե տրամադրված 
երկարաժամկետ միջոցները ուղղվում են կապիտալ 
ներդրումների և ոչ թե ընթացիկ ծախսերի (այդ թվում` 
բյուջեի պակասուրդի) ֆինանսավորմանը:  

• Եթե արտաքին պետական պարտքը հանգեցնում է նոր 
աշխատատեղերի ստեղծմանը և ՀՆԱ աճին, ապա 
դրական ազդեցություն է ունենում տնտեսության զար-
գացման վրա:  

• Արտաքին պետական պարտքը կազմող վարկային 
պայմանագրերի ուսումնասիրությունից պարզ է դառ-
նում, որ գործող 123 վարկերից 62-ը (50%) ունի 30-ից 
ավելի տարվա արտոնյալության ժամկետ, ընդ որում, 
73-ի մարումը սկսվելու է 2013 թվականից, ինչը կազ-
մում է ընդհանուր վարկերի մոտ 59%-ը, այսինքն` ար-
տաքին պարտքի մարման հիմնական բեռն արտա-
հայտվելու է 2013 թվականից սկսած: Հաշվարկների 
համաձայն` 2013 թ. արտաքին պարտքի մարման գծով 
ծախսերը կկազմեն 594,3 մլն ԱՄՆ դոլար, 2014 թ.՝ 609 
մլն ԱՄՆ դոլար և 2015 թ. 635 մլն ԱՄՆ դոլար: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ 
 Հավելված 1 

Անհատական և խմբային տնային տնտեսությունների կազմը 73 
2001թ. 2011թ.  

Ընդամենը 
(հազ.) 

քաղաքա-
յին 

գյուղա-
կան 

Ընդամենը Ընդամենը 
(հազ.) 

քաղաքա-
յին 

Ընդամենը 
Տ/Տ 

779.4 520.7 258.7 763.6 511.1 252.5 

բաղկացած`       
1 անձից 85.4 59.5 25.8 84.3 62.8 21.5 
2 անձից 99.8 70.8 29.0 101.1 77.6 23.5 
3 անձից 102.6 77.1 25.6 111.9 84.3 27.6 
4 անձից 171.6 122.0 49.6 163.1 112.8 50.4 
5 և ավելի 
անձից 

319.9 191.2 128.7 303.2 173.6 129.6 

 

 Հավելված 2 
 Տնային տնտեսությունների տնօրինվող եկամտի հաշիվ74 (ընթացիկ գներով) 

 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Ռեսուրսներ, 
մլն դրամ 

 

Համախառն 
տնօրինվող 
եկամուտ 

6549 10003 32532 552598 136285 358986 469049 568916 663378

Ընդամենը 6549 10003 32532 552598 136285 358986 469049 568916 663378
Օգտագոր-
ծում 

 

Վերջնական 
սպառման 
ծախսեր 

4891 9130 58403 785370 176379 554257 663265 830544 954028

Համախառն 
խնայողու-
թյուն 

1658 873 -25871 -232772 -40094 -195271 -194216 -261628 -290650

Ընդամենը 6549 10003 32532 552598 136285 358986 469049 568916 663378

 
 
                                                           
73 ՀՀ ԱՎԾ, «ՀՀ 2011 թվականի մարդահամարի նախնական արդյունքներ», էջ 17: 
74 ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի ազգային հաշիվները 1990-2001», վիճակագրական ժո-

ղովածու, Երևան 2003, էջ 79-80: ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի ազգային հաշիվները 
1999-2003», վիճակագրական ժողովածու, Երևան 2005, էջ 84-87: ՀՀ ԱՎԾ, 
«Հայաստանի ազգային հաշիվները 2006», վիճակագրական ժողովածու, Երևան 
2006, էջ 85: ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի ազգային հաշիվները 2012», վիճակագրա-
կան ժողովածու, Երևան 2012, էջ 29: 
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 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  
Ռեսուրսներ, 
մլն դրամ 

         

Համախառն 
տնօրինվող 
եկամուտ 

667164 732679 826864 905929 1118055 1380535 17307472080332  

Ընդամենը 667164 732679 826864 905929 1118055 1380535 17307472080332  
Օգտագործում          
Վերջնական 
սպառման 
ծախսեր 

948387 997642 1097461 1207154 1349783 1570351 1690282 1916469  

Համախառն 
խնայողու-
թյուն 

-281223 -264963 -270597 -301225 -231728 -189816 40465 163863  

Ընդամենը 667164 732679 826864 905929 1118055 1380535 17307472080332  

 
 Հավելված 3 

Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը` հաշվարկված ըստ ազգային 
արժույթի միջին տարեկան փոխարժեքի, ԱՄՆ դոլարով 75 

 

 2008 2009 2010 2011 
Անկախ պետությունների 
համագործակցության երկրներ 

 

Հայաստան76  285.7 264.3 274.7 290.2 
Ադրբեջան 334.0 370.7 413.0 459.0 
Բելառուս 403.9 350.0 406.6 343.4 
Ղազախստան 505.4 456.5 526.6 613.7 
Ղրղզստան 147.1 143.6 156.4 202.5 
Մոլդովա 243.5 247.2 239.7 272.4 
Ռուսաստան 696.9 588.3 681.6 801.8 
Տաջիկստան 67.5 68.6 80.9 99.6 
Ուկրաինա 342.9 244.6 282.2 330.5 

 
 
 
  
 

                                                           
75ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012», Երևան 2012, էջ 548:  
76 2007 թ. միջին ամսական անվանական աշխատավարձը կազմել է 217 ԱՄՆ դո-

լար (ըստ ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012», վիճա-
կագրական ժողովածուի էջ 90-ի տվյալների): 
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Հավելված 4 
 Առևտրային բանկերի ավանդներն ըստ տնտեսության հատվածների 77 

 մլն ՀՀ դրամ 
 2007 2008 2009 2010 2011 
Բանկային հաստատություննե-
րի քանակը78  

373 412 417 430 442 

Բանկերում սպասարկվող ֆիզի-
կական անձինք, 1000 մարդ79 

888 964 1076 1068 1288 

Ավանդներ, ընդ., այդ թվում` 413 215 465 890 656 990 761 505 1 023 114 
Ոչ ռեզիդենտներից 51 270 78 044 122 998 174 576 260 848 
Ռեզիդենտներից 361 945 387 846 533 992 586 929 762 266 
ՀՀ դրամով, այդ թվում` 232 604 216 892 167 526 211 003 296 855 
Ցպահանջ 131 558 99 917 104 338 128 014 160 811 
Կազմակերպություններից 83 658 55 516 60 829 73 452 93 825 
Տնային տնտեսություններից 33 912 29 758 29 621 38 765 52 291 
Շահույթ չհետապնդող կազմա-
կերպություններից 

9 780 12 649 9 312 11 092 11 995 

Այլ ֆինանսական կազմակերպու-
թյուններից 

4 208 1 993 4 577 4 705 2 701 

Ժամկետային 101 046 116 975 63 188 82 989 136 044 
Կազմակերպություններից 24 801 34 207 14 018 16 237 28 861 
Տնային տնտեսություններից 58 234 67 622 37 519 54 070 88 714 
Շահույթ չհետապնդող կազմա-
կերպություններից 

9 001 8 278 5 498 3 862 5 784 

Այլ ֆինանսական կազմակեր-
պություններից 

9 010 6 868 6 152 8 820 12 153 

Արտարժույթով 129 341 170 954 366 466 375 926 465 411 
Ցպահանջ 59 441 68 478 115 076 105 165 124 159 
Կազմակերպություններից 27 576 40 487 59 6540 44 797 56 059 
Տնային տնտեսություններից 24 349 22 386 47 999 52 043 59 448 
Շահույթ չհետապնդող կազմա-
կերպություններից 

6 759 3 993 5 270 7 028 5 969 

Այլ ֆինանսական կազմակերպու-
թյուններից 

756 1 612 2 152 1 297 2 683 

Ժամկետային 69 901 102 476 251 391 270 761 341 252 
Կազմակերպություններից 10 478 13 986 48 836 36 968 32 122 
Տնային տնտեսություններից 56 576 82 173 176 479 211 447 283 139 
Շահույթ չհետապնդող կազմա-
կերպություններից 

2 639 5 338 10 289 10 050 11 512 

Այլ ֆինանսական կազմակեր-
պություններից 

209 978 15 786 12 296 14 478 

                                                           
77 ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն 2012», վիճակագրական 

ժողովածու, Երևան 2012, էջ 40: 
78 Բանկերի և դրանց մասնաճյուղերի քանակը: 
79 ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012», Երևան 2012, էջ 99: 
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 Հավելված 5 
Առևտրային բանկերի կողմից տնային տնտեսություններից ներգրավված 

ավանդների տարեկան տոկոսադրույքները 2007-2011 թթ. 80 
 

Ավանդներ Ցպահանջ, % մինչև 15 օր մինչև 30 օր մինչև 60 օր մինչև 90 օր 
2007  
ՀՀ դրամ 0.9 5.9 7.3 7.6 7.4 
ԱՄՆ դոլար 0.5 3.9 2.2 8.0 9.4 
Եվրո 0.6 0.9 0.0 2.9 0.0 
ՌԴ ռուբլի 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
2008  
ՀՀ դրամ 1.0 1.4 3.6 4.4 6.4 
ԱՄՆ դոլար 0.6 1.3 3.4 3.6 5.4 
Եվրո 0.6 1.0 2.1 2.3 3.4 
ՌԴ ռուբլի 0.1 0.0 5.0 3.1 3.9 
2009  
ՀՀ դրամ 2.6 2.8 6.1 7.1 9.6 
ԱՄՆ դոլար 0.9 1.3 2.9 3.1 5.6 
Եվրո 1.2 0.8 1.2 1.4 4.4 
ՌԴ ռուբլի 0.2 8.2 8.7 5.1 6.8 
2010  
ՀՀ դրամ 3.0 4.9 5.5 7.1 9.6 
ԱՄՆ դոլար 1.2 6.9 2.5 2.6 5.4 
Եվրո 1.1 2.7 1.6 1.5 4.4 
ՌԴ ռուբլի 0.5 7.8 4.9 2.7 2.5 
2011  
ՀՀ դրամ 2.9 11.0 5.9 7.1 9.4 
ԱՄՆ դոլար 0.5 4.2 2.4 2.7 4.9 
Եվրո 0.6 2.0 1.7 1.8 2.9 
ՌԴ ռուբլի 0.0 2.5 2.8 1.7 2.4 

 

                                                           
80 Կազմված է ըստ ՀՀ ԿԲ «Վիճակագրական տեղեկագիր 2011», Երևան 2012, էջ 

57-ի և ՀՀ ԿԲ «Վիճակագրական տեղեկագիր 2008», Երևան 2009, էջ 62-ի 
տվյալների: 
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Ավանդներ մինչև 180 օր, % մինչև 360 օր 1-5 տարի 5 տարուց ավելի

2007  
ՀՀ դրամ 7.9 7.0 8.8 6.5 
ԱՄՆ դոլար 9.8 8.3 9.0 6.5 
Եվրո 1.2 3.9 2.0 0.0 
ՌԴ ռուբլի 0.0 0.0 0.0 0.0 
2008  
ՀՀ դրամ 8.1 9.2 8.9 8.1 
ԱՄՆ դոլար 6.3 8.0 8.0 6.7 
Եվրո 4.1 5.8 6.9 12.0 
ՌԴ ռուբլի 8.8 8.0 7.6 0.0 
2009  
ՀՀ դրամ 10.9 10.9 10.9 8.7 
ԱՄՆ դոլար 7.1 8.2 9.2 6.9 
Եվրո 6.3 7.2 7.4 6.5 
ՌԴ ռուբլի 7.7 9.0 7.7 0.0 
2010  
ՀՀ դրամ 9.9 11.1 11.6 12.7 
ԱՄՆ դոլար 6.2 7.3 8.4 6.1 
Եվրո 4.4 5.6 6.4 5.2 
ՌԴ ռուբլի 3.7 5.9 6.1 0.0 
2011  
ՀՀ դրամ 9.5 11.4 11.4 9.7 
ԱՄՆ դոլար 6.1 7.7 7.5 6.9 
Եվրո 2.9 5.9 5.4 3.4 
ՌԴ ռուբլի 3.7 5.5 5.0 0.0 
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Հավելված 6 
Վարկային կազմակերպությունների վարկերն ըստ տնտեսության 

հատվածների 81 

Տարիներ Ցուցանիշներ 
2007 2008 2009 2010 2011 

Վարկեր, ընդամենը 38 713 58 424 50 316 59 672 81 054 
Ոչ ռեզիդենտներին 322 98 377 95 74 
Ռեզիդենտներին 38391 58 326 49 938 59 577 80 980 
Դրամով 23458 30203 26771 36825 51262 
Կազմակերպություններին 4 882 6 090 5 500 6 857 8 512 
Տնային տնտեսություններին 18 516 24 011 21 214 29 897 42 394 
Տնային տնտեսություններին 
տրված դրամային վարկերի տեսա-
կարար կշիռը ռեզիդենտներին 
տրված ընդամենը դրամային 
վարկերում, % 

 
78.9 

 
79.4 

 
79.2 

 
81.1 

 
82.7 

Շահույթ չհետապնդող կազմա-
կերպություններին 

60 83 41 60 93 

Այլ ֆինանսական 
կազմակերպություններին 

0 19 16 11 263 

Արտարժույթով 14933 28 123 23 137 22 751 29 718 
Կազմակերպություններին 9 023 17 022 11 244 9 677 13 656 
Տնային տնտեսություններին 5 910 11 028 11 777 12 995 16 049 
Տնային տնտեսություններին 
տրված արտարժութային վարկերի 
տեսակարար կշիռը ռեզիդենտնե-
րին տրված ընդամենը արտարժու-
թային վարկերում, % 

 
39.5 

 
39.2 

 
50.9 

 
57.1 

 
54.0 

Շահույթ չհետապնդող կազմակեր-
պություններին 

0 73 143 72 9 

Այլ ֆինանսական կազմակերպու-
թյուններին 

0 0 4 7 3 

Ընդամենը տնային տնտեսություն-
ներին տրված վարկեր 

24426 35039 32991 42892 58443 

Տնային տնտեսություններին 
տրված վարկերի տեսակարար 
կշիռն ընդամենը վարկերում, % 

 
63.0 

 
60.0 

 
65.6 

 
71.9 

 
72.1 

 
 
 
 

                                                           
81ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն 2012», վիճակագրական 

ժողովածու, Երևան 2012, էջ 41: 
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Հավելված 7 
ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից ռեզիդենտ տնտեսությունում ՀՀ դրամով 

կատարված վարկային ներդրումներն ըստ ոլորտների 2007-2011թթ82. 
մլն. դրամ 

2007 2008 2009 2010 2011 Վարկավորման ուղղութւններ 
 

Արդյունաբերություն 26747 33435 41256 51608 62078 
Արդյունաբերությանը տրված 
վարկերի տեսակարար կշիռն 
ընդամենը դրամային վարկե-
րում, % 

 
10.7 

 
8.8 

 
12.3 

 
13.7 

 
13.4 

Գյուղատնտեսություն 10289 8866 7497 7177 22781 
Գյուղատնտեսությանը տրված 
վարկերի տեսակարար կշիռն 
ընդամենը դրամային վարկե-
րում, % 

 
4.1 

 
2.3 

 
2.2 

 
1.9 

 
4.9 

Շինարարություն 13441 20033 16874 18277 20281 
Շինարարությանը տրված վար-
կերի տեսակարար կշիռն ընդա-
մենը դրամային վարկերում, % 

 
5.3 

 
5.2 

 
5.0 

 
4.8 

 
4.4 

Տրանսպորտ և կապ 3059 6514 8908 9271 5997 
Տրանսպորտին և կապին 
տրված վարկերի տեսակարար 
կշիռն ընդամենը դրամային 
վարկերում, % 

 
1.2 

 
1.7 

 
2.6 

 
2.5 

 
1.3 

Առևտուր 34893 56248 57337 62476 72149 
Առևտրին տրված վարկերի 
տեսակարար կշիռն ընդամենը 
դրամային վարկերում, % 

 
14.0 

 
14.8 

 
17.0 

 
16.5 

 
15.5 

Սպասարկման ոլորտ 10897 13277 14635 14273 20381 
Սպասարկման ոլորտին տրված 
վարկերի տեսակարար կշիռն 
ընդամենը դրամային վարկե-
րում, % 

 
4.4 

 
3.5 

 
4.3 

 
3.8 

 
4.4 

Սպառողական վարկեր 113461 169377 125732 145415 187874 
Սպառողական վարկերի 
տեսակարար կշիռն ընդամենը 
դրամային վարկերում, % 

 
45.5 

 
44.6 

 
37.4 

 
38.5 

 
40.5 

Հիպոթեքային վարկեր 29263 57865 51941 53011 61029 
Հիպոթեքային վարկերի տե-
սակարար կշիռն ընդամենը 
դրամային վարկերում, % 

 
11.7 

 
15.2 

 
15.4 

 
14.0 

 
13.1 

Այլ 7313 14338 12195 15854 11657 
Ընդամենը 249363 379954 336375 377362 464227 

                                                           
82 Կազմված է ըստ ՀՀ ԿԲ «Վիճակագրական տեղեկագիր 2008», էջ 68-ի, ՀՀ ԿԲ 

«Վիճակագրական տեղեկագիր 2009», էջ 69-ի և ՀՀ ԿԲ «Վիճակագրական 
տեղեկագիր 2011», էջ 71-ի տվյալների: 
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Հավելված 8 
ՀՀ բանկային համակարգի միջոցով ֆիզիկական անձանց ոչ առևտրային  

զուտ փոխանցումները 2007-2011թվականներին` ըստ երկրների83 
 հազ. ԱՄՆ դոլար 

Տարիներ Երկիր 
2007 2008 2009 2010 2011 

Ռուսաստանի Դաշնություն 949092 1248307 804487 945316 1153811 
ՌԴ-ից կատարված ոչ առևտրա-
յին զուտ փոխանցումների տե-
սակարար կշիռն ընդհանուրում, 
% 

 
89.7 

 
89.7 

 
86.6 

 
88.2 

 
90.0 

ԱՄՆ 52808 28848 35956 43235 47049 
ԱՄՆ-ից կատարված ոչ առևտ-
րային զուտ փոխանցումների 
տեսակարար կշիռն ընդհա-
նուրում,% 

 
5.0 

 
2.0 

 
3.9 

 
4.0 

 
3.7 

Ղազախստան 15769 18506 16563 17414 18842 
Ուկրաինա 3876 21334 12017 5857 8874 
Գերմանիա 5446 6970 6902 5240 3790 
Իսպանիա 6107 8533 4946 4946 4622 
Ֆրանսիա 4808 3731 4345 5712 3206 
Մեծ Բրիտանիա 4800 5278 - - - 
ԱՄԷ -10528 2058 -2935 -3323 -4273 
Չինաստան -11700 -7112 -5235 -5181 -8219 
Թուրքիա -8070 -5325 -4052 -5064 -2845 
Այլ երկրներ 45902 61940 56243 57821 57499 
Ընդամենը 1058310 1393067 929235 1071973 1282357 

 

                                                           
83 Կազմված է ըստ ՀՀ ԿԲ «Վիճակագրական տեղեկագիր 2008», էջ 15-ի, ՀՀ ԿԲ 

«Վիճակագրական տեղեկագիր 2009», էջ 19-ի և ՀՀ ԿԲ «Վիճակագրական տե-
ղեկագիր 2011», էջ 19-ի տվյալների: 
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Հավելված 9 
Հիմնական միջոցների ամորտիզացիոն տարեկան առավելագույն 

տոկոսադրույքները 84 
 

Հիմնական միջոցների խումբ 
Ամորտիզացիոն  

տարեկան առավելագույն 
տոկոսադրույք 

հյուրանոցներ, պանսիոնատներ, հանգստյան տներ, 
առողջարաններ, կրթական և ուսումնական 
հաստատությունների շենքեր և շինություններ 

15 

այլ շենքեր և շինություններ, փոխանցող հար-
մարանքներ 

7,5 

հոսքային գծեր և ռոբոտատեխնիկա 50 

հաշվողական և համակարգչային տեխնիկա 100 

այլ հիմնական միջոցներ (այդ թվում` բանող 
անասուններ, բազմամյա տնկիներ և հողերի 
բարելավմանն ուղղված կապիտալ ներդրումներ) 

30 

 
Հավելված 10 

Արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքն ըստ տնտեսական 
գործունեության տեսակների բաժինների (2011թ.)85 

 

 
                                                           
84 «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենք` ընդունված 30.05.1997 թ., հոդվ. 12.1: 
85 ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012», Երևան 2012, էջ 284: 
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Հավելված 11 
Մշակող արդյունաբերության կառուցվածքը 2011 թ.86 

 

  
 

 
  

                                                           
86 ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012», Երևան 2012, էջ 285: 
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Հավելված 12 
Արդյունաբերական կազմակերպությունների քանակն ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների 87 
 

Տարիներ  
2009 2010 2011 

Ամբողջ արդյունաբերություն 2302 2484 2648 
Հանքագործական արդյունաբերություն և 
բացահանքերի շահագործում  

63 62 65 

Մշակող արդյունաբերություն 2147 2241 2380 
Էլեկտրաէներգիայի, գազի, գոլորշու և լավորակ 
օդի մատակարարում  

87 105 124 

Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների 
կառավարում և վերամշակում 

5 76 79 

 
 Հավելված 13 

Խոշոր և միջին առևտրային կազմակերպությունների քանակն ըստ 
տնտեսության առանձին ոլորտների 88 

 

Տարիներ  
2007 2008 2009 2010 2011 

Կազմակերպություննրի քանակը, որից` 1316 1316 1450 1284 1204 
Հանքագործական արդյունաբերություն  8 11 9 15 15 
Մշակող արդյունաբերություն 166 174 185 278 254 
ԷլեկտրաԷներգիայի, գազի, ջրի 
արտադրություն և բաշխում 

15 19 18 19 18 

Շինարարություն 109 132 162 171 148 
Առևտուր, ավտոմեքենաների, 
կենցաղային արտադրատեսակների և 
անձնական օգտագործման իրերի 
նորոգում 

204 204 254 188 177 

Տրանսպորտ և կապ 175 182 194 127 116 
 

                                                           
87 ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012», Երևան 2012: 
88 ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012», Երևան 2012, էջ 390: 
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Հավելված 14 
Մշակող արդյունաբերության շինարարության ծավալները 2007-2012 թթ. 

 (ընթացիկ գներով, մլն դրամ)89 
 

Շինարարություն  
Տարիներ 

 
Գործարկվել են 

հիմնական միջոցներ 
ընդամենը այդ թվում` 

շինմոնտաժային 
աշխատանքներ 

2007 11552,5 18966,0 12896,3 
2008 18255,2 25884,0 16357,7 
2009 9907,4 30830,1 21442,3 
2010 35861,7 60687,5 46002,3 
2011 5285,6 23426,2 15858,5 
2012 14896,8 22518,3 15919,1 

 

                                                           
89 ՀՀ ԱՎԾ: Շինարարությունը ՀՀ-ում 2007 թ. հունվար-դեկտեմբերին: Ե. 2008, էլ. 

տարբ., էջ 9-10: Շինարարությունը ՀՀ-ում 2008 թ. հունվար-դեկտեմբերին: Ե. 
2009, էջ 6: Շինարարությունը ՀՀ-ում 2009 թ. հունվար-դեկտեմբերին: Ե. 2010, 
էջ 7: Շինարարությունը ՀՀ-ում 2010 թ. հունվար-դեկտեմբերին: Ե. 2011, էջ 7: Շի-
նարարությունը ՀՀ-ում 2011 թ. հունվար-դեկտեմբերին: Ե. 2012, էջ 7-8: Շինարա-
րությունը ՀՀ-ում 2012 թ. հունվար-դեկտեմբերին: Ե. 2013, էջ 7:  
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