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ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԴԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐՐՈՐԴ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ (2001-2013 ԹԹ.) 

 

ՄԱՐԻՆԵ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 

 
Հայաստանի երրորդ Հանրապետության տնտեսության կարևոր ճյուղերից է շինա-

րարությունը: 21-րդ դարասկզբին իրականացվող շինարարական աշխատանքների 

ծավալներն իրենց դրական ազդեցությունն ունեցան ՀՀ տնտեսության զարգացման 

վրա: 2000 թվականից հետո երկրում իրականացված շինարարության ծավալներում 

առանձնանում են աղետի գոտում կատարված աշխատանքները, որի արդյունքում Շի-

րակի ու Լոռու մարզերում բազմաթիվ ընտանիքներ ապահովվեցին բնակարաններով: 

Շինարարության ոլորտում աննախադեպ աճը շարունակվեց մինչև նախաճգնաժամա-

յին ժամանակահատվածը, ընդ որում այդ փուլում ոլորտում դրական միտումները 

պայմանավորված էին հիմնականում մասնավոր ներդրումների և բնակարանային շի-

նարարության ծավալների աճով: 2009թ. սկսած` կապված համաշխարհային տնտե-

սական ճգնաժամի ազդեցության հետ, երբ դրամական փոխանցումներն էական 

կրճատվեցին, շինարարության ոլորտը խոշոր անկում արձանագրեց: Ճգնաժամից հե-

տո այս ոլորտը չվերականգնեց երբեմնի բարձր մակարդակը և 2010-2013 թթ. շարու-

նակում էր անկում ապրել: Շինարարության դերը մեր հանրապետության տնտեսութ-

յան մեջ կայունացնելու համար պետությունը պետք է իրականացնի անկումը մեղմող 

տնտեսական քաղաքականություն: 

Բանալի բառեր. Հայաստանի երրորդ Հանրապետություն, տնտեսություն, տնտե-

սական քաղաքականություն, շինարարություն, շինանյութի արտադրություն, բնակա-

րանային շինարարություն, ՀՆԱ, ստվերայնություն, աղետի գոտի: 

 

Շինարարությունը որպես տնտեսական գործունեության տեսակ, համա-

ձայն ՀՀ տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի, բաղկացած է 

մի քանի մասերից: Այսպես, շինարարություն բաժինը ներառում է ընդհանուր շի-

նարարությունը, շենքերի և ճարտարագիտական կառույցների շինարարության 

մասնագիտական աշխատանքները: Այստեղ ներառվում է նոր շինարարությունը, 

շինարարական օբյեկտների ընդլայնման կամ վերափոխման, նորոգման աշխա-

տանքները, պատրաստի բլոկավոր կոնստրուկցիաներից շենքերի, ինչպես նաև 

ժամանակավոր շինությունների կանգնեցումը շինարարական հրապարակնե-

րում: Ընդհանուր շինարարությունն ընդգրկում է ավարտուն բնակելի, վարչա-

կան, առևտրի, այլ կոմունալ-կենցաղային շենքերի, գյուղատնտեսական շինութ-

յունների և այլն, քաղաքացիական ճարտարագիտական կառույցների` մայրուղի-

ների, փողոցների, կամուրջների, թունելների, երկաթուղիների, թռիչքադաշտերի, 

նավահանգիստների և այլ ջրային օբյեկտների, ոռոգման և կոյուղու համակար-

գերի, արդյունաբերական կառույցների, խողովակաշարերի, էլեկտրահաղորդ-

ման գծերի, սպորտային կառույցների և այլնի շինարարություն1: Շենքերի շինա-

րարության հատվածը ներառում է բոլոր տեսակի կառույցների ընդհանուր շի-

                                                            
1 Տե՛ս ՀՀ տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ, http://www.mineconomy.am/uploa-

des/Dasakargich_+.pdf 
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նարարությունը2: Այն ընդգրկում է նոր շինարարությունը, շինարարական օբ-

յեկտների ընդլայնման կամ վերափոխման և նորոգման աշխատանքները, պատ-

րաստի բլոկավոր կառուցվածքներից շենքերի, ինչպես նաև ժամանակավոր շի-

նությունների կանգնեցումը շինարարական հրապարակում: Ընդգրկվում է ա-

վարտուն բնակելի, վարչական, առևտրային նպատակների համար շենքերի, 

գյուղատնտեսական շինությունների, կոմունալ-կենցաղային և քաղաքացիական 

կառույցների և այլնի շինարարությունը: 

21-րդ դարասկզբին իրականացվող շինարարական աշխատանքների ծա-

վալներն իրենց դրական ազդեցությունն ունեցան ՀՀ տնտեսության զարգացման 

վրա: Շահագործման հանձնվեցին որակյալ ու ժամանակակից պահանջներին 

համապատասխանող բազմաթիվ շենքեր ու բազմաբնույթ կառույցներ` ամբող-

ջական փողոցներ, բնակելի շենքեր, դպրոցներ, հիվանդանոցներ, մշակութային, 

սոցիալական նշանակություն ունեցող օբյեկտներ, նոր ենթակառուցվածքներ, 

խմելու, ոռոգման համակարգեր, ճանապարհներ և այլն: 

 Շինարարությունը էական դեր է խաղում տնտեսական աճի միտումների 

ձևավորման գործում: Շինարարական աշխատանքներին ուղղվող գումարները 

2001 թ. կազմել են հանրապետության կապիտալ շինարարության ֆինանսավոր-

ման ողջ ծավալի 34,2 %-ը:3 Շինարարության տարեկան միջին աճի տեմպերը 

2000-2003 թթ. կազմել են 22%, իսկ 2004-2008 թթ.` 29 %:4 2009 թվականին 41.6% ի-

րական անկումից հետո շինարարության ճյուղը դեռևս չի վերականգնվել: Չնա-

յած 2010 թվականին արձանագրված փոքր աճին` 2011 թվականին նույնպես նա-

խորդ տարվա համեմատ շինարարության ծավալները կրճատվել են 11.5 %-ով, 

ինչի պատճառներ են հանդիսացել բնակչության և կազմակերպությունների մի-

ջոցների ֆինանսավորմամբ իրականացվող շինարարության ծավալների համա-

պատասխանաբար 30.5 % և 13.5 % կրճատումը: 2012 թվականի հունվար-հուլի-

սին ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին իրականացված շինարարութ-

յան ծավալներն իրական արտահայտությամբ նվազել են 5.2 %-ով: Ընդ որում, 

հաշվետու ժամանակաշրջանում նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի հա-

մեմատ նվազել են մարդասիրական օգնության և կազմակերպությունների, ինչ-

պես նաև պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող շինարարության 

իրական ծավալները` բացասական նպաստում ունենալով շինարարության ի-

րական ծավալի ինդեքսին (համապատասխանաբար` 6.8, 4.5 և 1.1 տոկոսային 

կետ), մինչդեռ բնակչության, համայնքների և միջազգային վարկերի միջոցների 

հաշվին իրականացված շինարարության ծավալները դրական նպաստում են ու-

նեցել (համապատասխանաբար` 5.1, 1.5, 0.7 տոկոսային կետ): Հատկանշական է, 

որ չնայած շինարարության համախառն թողարկումը նվազել է, սակայն 2012 

թվականի հունվար-հունիսի տվյալներով գրանցվել է շինարարության ավելաց-

ված արժեքի 1.8 % իրական աճ: Դա պայմանավորված է հիմնականում շինմոն-

տաժային աշխատանքների տեսակակար կշռի մեծացմամբ, որը կազմել է 94.4%` 

նախորդ տարվա նկատմամբ աճելով 7.8 տոկոսային կետով: Ըստ տնտեսության 

                                                            
2Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգ-

չի, Հարկային հաշվետվական ձևերում հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության տեսակների 

նշագրման մեթոդական ուղեցույց, Եր., 2011: 
3 Տե՛ս Հայաստան 1998-2007, խմբ.՝ Վարդանյան Ա., Եր., 2008, էջ 34: 
4 Տե՛ս նույն տեղում: 
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ճյուղերի` շինարարությունը հիմնականում ուղղված է եղել անշարժ գույքի հետ 

կապված գործառնություններին և տրանսպորտին, որոնց բաժինը շինարարութ-

յան ծավալներում կազմել է համապատասխանաբար` 28.2% և 13.1%, և տեսա-

կարար կշիռները համապատասխանաբար աճել են 0.7 և 7.3 տոկոսային կետով:5 

(տե`ս Գծապատկեր 1):  
 

Գծապատկեր 1. Շինարարության կառուցվածքը ըստ տնտեսության ճյու-

ղերի 2011-2012թթ. հունվար-հուլիսին 

 

 
 

Անդրադառնալով շինանյութերի արտադրությանը` նշենք, որ ՀՀ ազգային 

վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն, 2011 թվա-

կանի հունվար-մայիս ամիսների ընթացքում Հայաստանում շինանյութերի ար-

տադրության ծավալներն անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմա-

տությամբ հիմնականում նվազել են: Վերոնշյալ ժամանակահատվածում ապ-

րանքային բետոնի արտադրության ծավալները նվազել են 25.4%-ով և կազմել 

105.5 հազ.տոննա: Հավաքովի երկաթբետոնե կառուցվածքների արտադրության 

ծավալները նվազել են 0.9%-ով և կազմել 17098 տոննա: Բնական քարից երես-

պատման սալիկների արտադրության ծավալները նվազել են 26.6%-ով և կազմել 

6043.3 տոննա: Ոչ հանքային շինանյութերի արտադրության ծավալները նվազել 

են 24.7%-ով և կազմել 293.4 հազ.տոննա: Ցեմենտի արտադրության ծավալները 

նվազել են 37.3%-ով և կազմել 109.1 հազար տոննա: Գաջի արտադրության ծա-

վալները նվազել են 20%-ով և կազմել 11363.0 տոննա: Ծակոտկեն լցանյութերի 

արտադրության ծավալները նվազել են 19.8%-ով և կազմել 78.3 հազար տոննա: 

Այլումինե և մետազապլաստմասե դռների և պատուհանների արտադրության 

ծավալները նվազել են 10.5%-ով և կազմել 14081 հատ: Աճել են կրի և ուղիղ 

                                                            
5 Տե՛ս ՀՀ տնտեսական ու հարկաբյուջետային հիմնական ցուցանիշների կանխատեսումներ, մաս 2, 

www.parliament.am/.../1.3.Uxerc.Mas.2a-1.pd 
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կտրվածքի տուֆի արտադրության ծավալները` համապատսախանաբար 20.3%-

ով` 10071 տոննա, և 24%-ով՝ 28494.6 տոննա6: 

Անդրադառնանք նաև ՀՆԱ-ում շինարարության ոլորտի տեսակարար 

կշռին: Շինարարության ոլորտի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում 2008թ. կազմել է 

25.3%`. առաջանցիկ (2003-2008թթ. միջինը 26.3%-ով) աճելով ՀՆԱ-ի նկատմամբ: 

Շինարարության այս աննախադեպ աճը նախաճգնաժամային ժամանակահատ-

վածում պայմանավորված էր հիմնականում մասնավոր ներդրումների, հատկա-

պես` բնակարանային շինարարության ծավալների աճով: Վերջինի հիմնական 

պատճառը արտերկրից դրամական փոխանցումների և, զուգահեռաբար, բնակ-

չության խնայողությունների` նախորդ տարիների համեմատ ավելի բարձր տեմ-

պով աճն էր: Դրամական փոխանցումների բարձր աճի տեմպերը նշված ժամա-

նակահատվածում հանգեցրին «Հոլանդական հիվանդության» դրսևորման: Դրա-

մական փոխանցումների անընդմեջ աճի արդյունքում իրական արդյունավետ 

փոխարժեքը արժևորվեց՝ նվազեցնելով արտահանման մրցունակությունը: Արդ-

յունքում` մեծացավ ոչ արտահանելի ոլորտների՝ շինարարության և ծառայութ-

յունների եկամտաբերությունը, որտեղ և հոսեցին ներդրումները: Բնականաբար` 

2009թ. դրամական փոխանցումների էական կրճատման ազդեցությամբ շինարա-

րության ոլորտը խոշոր՝ 41.6% անկում արձանագրեց: Ճգնաժամից հետո այս ո-

լորտը չվերականգնեց երբեմնի բարձր մակարդակը և 2013թ. շարունակում էր 

անկում ապրել. 2010-2013 թթ. տարեկան միջին անկումը 4.2% էր: Արդյունքում` 

շինարարության բաժինը ՀՆԱ-ում 2013թ. կազմել է 10.3%: Սակայն հատկանշա-

կան է, որ ճգնաժամից հետո, չնայած մասնավոր բնակարանաշինության անկմա-

նը, իրական հատվածին ուղղվող արտադրողական շինարարության մասնաբա-

ժինը բարելավվել է և աճի միտումներ արձանագրել7:  

Շինարարության ոլորտը վերը նշված ցուցանիշների պատճառով զսպել է 

երկրի տնտեսական աճը: 2009 թ. անկումից հետո այս ոլորտում խոշոր անկում է 

գրանցվել նաև 2011թ. ` 12,2 %, ինչպես նաև 2013 թ.` 10,8 %:8 Շինարարության ո-

լորտը դեռևս 2 անգամ փոքր է 2008 թ. իր սեփական մակարդակից: Այսպիսով, ի-

րական ՀՆԱ-ի նախաճգնաժամային մակարդակը Հայաստանում վերջապես 

հաղթահարված է`1,9 տոկոսով: Շինարարությունից բացի, տնտեսության մյուս 

բոլոր ճյուղերը գերազանցում են 2008 թ. իրենց մակարդակը (աղյուսակ 1): 

 

 

 

 

 

 

                                                            
6 Տե՛ս ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք, Եր., 2012: 
7 Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025 թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական 

ծրագիր, Հավելված ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 27-ի N 442 - Ն որոշման, էջ 21: 
8Տե՛ս Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2014, Եվրասիական ինտեգրացիան և Հայաստանի առևտու-

րը, նոյեմբեր, 2014, էջ 11: 
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Աղյուսակ 1. Տնտեսության աճը և վերականգնումը ըստ տնտեսության խո-

շոր ճյուղերի9, տոկոս 

 
 2013 թ. 

տարեկան 

աճ 

 2010-2013 թթ. 2013/2008 

թ. համե-

մատ միջին կուտակային Բաժին* 

ՀՆԱ (իրական) 3,5 4,4 18,7 4,4 101,9 

Գյուղատնտեսություն 7,2 3,0 12,4 0,7 119,1 

Արդյունաբերության 

ճյուղեր 

5,4 8,6 39,0 1,3 129,4 

Շինարարություն -10,8 -4,0 -15,2 -0,6 49,6 

Առևտուր և ծառա-

յություններ 

6,2 6,0 26,0 2,5 121,4 

Զուտ հարկեր և Ֆ-

ՄԱՃԾ 

-0,9 4,2 17,1 0,4 88,9 

 
2013 թ. տնտեսական աճը տնտեսության մի շարք ճյուղերում բավականին 

բարձր էր: Ինչպես նշվեց, շինարարության ոլորտում խոշոր անկում էր, որը 1,3 
տոկոսային կետով նվազեցրեց աճը: 

Հարկ է նշել, որ 2000 թվականից հետո երկրում իրականացված շինար-
արության ծավալներում առանձնանում են աղետի գոտում կատարված 
աշխատանքները: Աղետի գոտու վերականգնման ծրագրի շրջանակներում 
ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին 2000-2006 թթ. ընթացքում ավելի ք-
ան 20 հազար ընտանիք բարելավել է իր բնակարանային պայմանները:10 2005--
2006 թթ. պետական միջոցների հաշվին Շիրակի ու Լոռու մարզերի գյուղական բ-
նակավայրերում անավարտ շինարարությունն ավարտելով` լուծվեցին 960 աօթ-
ևան ընտանիքների բնակարանային խնդիրները: Պետական և օժանդակող կազ-
մակերպությունների միջոցների հաշվին իրականացված շինարարական 
աշխատանքների շնորհիվ լուծվել են 4970 ընտանիքի բնակարանային խնդիրն-
երը, որոնցից 4126-ը <<Լինսի>> հիմնադրամի հաշվին:11 

Հետագա տարիներին ևս մշտապես ուշադրության կենտրոնում է գտնվել 
աղետի գոտու բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած 
ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման նպատակով պետական 
աջակցությամբ իրականացվող բնակարանային շինարարության ծրագրիրը: 
Բնակելի տների (բնակարանների) հատկացման հարցերի հանձնաժողովը 2011 
թվականին քննարկել է 2020 ընտանիքի փաստաթղթային փաթեթներ: ՀՀ Շիրակի 
մարզի Գյումրի քաղաքի Մուշ-2 և Անի թաղամասերում կառուցվել է 1756 բնակ-
արանից բաղկացած 38 բազմաբնակարան շենք, Ախուրյան համայնքում` 104 բն-
ակարանից բաղկացած 3 բազմաբնակարան շենք և ՀՀ Լոռու մարզի 24 
գյուղական համայնքներում` 571 բնակելի տներ:12 

                                                            
9 Աղբյուրը` ՏԶՀԿ գնահատականներ ՀՀ ԱՎԾ տվյալների հիման վրա: 
 Մասնակցությունը տնտեսական աճին տոկոսային կետով 
 2013 թ.-ի ՀՆԱ-ն 2008 թ.-ի համեմատ համադրելի գներով 
10 Մինասյան Է., Հայաստանի երրորդ Հանրապետության պատմություն, Եր., 2013, էջ 446: 
11 Տե՛ս Հայաստան 1998-2007, էջ 34: 
12Սեղմագիր ՀՀ կառավարության 2011 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի և 

գերակա խնդիրների իրականացման մասին, http://www.minurban.am/reports/20_01_12_1.pdf 
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2012 թվականին ՀՀ կառավարության և քաղաքաշինության նախարարո-

ւթյան կողմից շարունակվել է երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտ-

անիքների բնակարանային խնդիրների լուծման նկատմամբ ձևավորված պար-

տավորությունների կատարմանն ուղղված բնակարանային ապահովման ծրա-

գիրը: Մասնավորապես, ծրագրի շրջանակներում ՀՀ Շիրակի, Լոռու և Ար-

ագածոտնի մարզերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած, սահմանվ-

ած կարգով հաշվառված ընտանիքներից ծրագրի շահառուների ճանաչման 

գործընթացի ապահովման նպատակով ուսումնասիրվել են 2500 ընտանիքների 

փաստաթղթային փաթեթները: Ուսումնասիրության արդյունքներով ծրագրի շ-

ահառու ճանաչված 2222 ընտանիքներից` 

- 1902 ընտանիքների բնակարանային խնդիրները լուծվել են բնակարանա-

յին շինարարության ծրագրի շրջանակներում բնակարանների (բնակելի տների) 

հատկացմամբ. 

- 1 սենյակի շահառու ճանաչված 320 ընտանիքներից 306-ը ստացել են 

ֆինանսական աջակցություն: 

Միաժամանակ շարունակվել է Գյումրի քաղաքի «Մուշ-2» թաղամասում 2-

010 թվականին իրականացված բնակարանային շինարարության ծրագրի շրջան-

ակներում կառուցված բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների նվիրատ-

վության (անհատույց մասնավորեցման) պայմանագրերի կնքման գործընթացը: 

2012 թվականի դեկտեմբերի 28-ի դրությամբ կնքված պայմանագրերի թիվը 

կազմում է 799:13 

Դրա հետ մեկտեղ, մշակվել և ընդունվել են աղետի գոտու բնակավայրերո-

ւմ բնակարանային ապահովմանն ուղղված պետական աջակցության ծրագրի 

իրականացման ընթացքում ծագած խնդիրների կարգավորմանն ուղղված թվով 7 

իրավական ակտեր, մասնավորապես, աղետի գոտու գյուղական բնակավայ-

րերում սահմանված կարգով հաշվառված եւ 1 սենյակի շահառու ճանաչված 

ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման համար ֆինանս-

ական աջակցության տրամադրման հետ կապված հարցերով: 

Բնակարանային շինարարության ոլորտում կարևոր էր ՀՀ-ում 2010 

թվականից կյանքի կոչված հիպոթեքային վարկավորմամբ բնակարանային շ-

ինարարության ծրագիրը14: Ծրագրի հիմնական նպատակը երիտասարդ 

ընտանիքների բնակարանային խնդիրների հաղթահարման հարցում ար-

դյունավետ պետական աջակցության համակարգի ներդրումն էր: Ծրագրի իրակ-

անացումը նպաստում է  երկրում ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավմանը, 

արտագաղթի նվազմանը, ներքին միգրացիոն հոսքերի կառավարմանը, հիփոթ-

եքային վարկավորման համակարգի զարգացմանը: Միևնույն ժամանակ ծր-

ագիրը խթան է հանդիսանում բնակարանային շինարարության և լրացուցիչ ա-

շխատատեղերի ստեղծման համար: Ծրագրի շրջանակներում պետական 

աջակցություն կարող են ստանալ և ծրագրի շահառու դառնալ երիտասարդ 

ընտանիքները: 

                                                            
13 Տե՛ս Հաշվետվություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության 2012 

թվականի գործունեության, 17.01.2013, www.minurban.am/am/info/reports 
14 Տե՛ս ՀՀ կառավարության որոշում, 29 հունվարի 2010 թվականի N 98 «Երիտասարդ ընտանիքին` 

մատչելի բնակարան» պետական նպատակային ծրագիրը հաստատելու մասին: 
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Նշված գործընթացները, ըստ էության, նպատակ ունեն խթանելու շ-

ինարարական շուկան, որի գործառույթները բնորոշվում են հետևյալ մի քանի 

գործոններով` 

 Շինարարության ոլորտում սեփականության տարբեր ձևերի առկայո-

ւթյունը, 

 Ներդրումային շինարարության գործընթացում բոլոր մասնակիցների 

ազատ ձեռնարկատիրական գործունեությունը, 

 Շինարարական արտադրանքի ազատ գնագոյացումը, 

 Պայմանագրային հարաբերությունների հաստատումը շինարարական 

արտադրանք ստեղծող իրավահավասար կազմակերպությունների միջև,  

 Ներդրումային շինարարական գործունեության ընթացքում մասնակից-

ների միջև ազատ շուկայական մրցակցությունը, 

 Հակամենաշնորհային օրենսդրության առկայությունը, 

 Շինարարական ռիսկերի ապահովագրումը: 

Հարկ է ընդգծել, որ շինարարական շուկայի ակտիվացամանը նպաստող 

կարևոր գործոն է նաև տվյալ շուկայի ենթակառուցվածքների առկայությունը: 

Ենթակառուցվածք ասելով` այստեղ նկատի ունենք այն կազմակեր-

պությունների, ընկերությունների, ֆիզիկական անձանց և շինարարության ոլ-

որտում ներգրավված այլ օրգանների ամբողջությունը, որոնք աշխատում են 

շինարարության շուկայի համար բարենպաստ տնտեսական միջավայր ու 

պայմաններ ձևավորելու ուղղությամբ: Ոլորտում այդ ուղղությամբ կատարված 

աշխատանքները ՀՀ-ում վերաբերել են հիմնականում բնակելի շենքերի 

կառուցմանը, գործարկմանը և ճանապարհաշինությանը: 

 2009-2013 թթ. մեր հանրապետությունում բնակելի շենքերի գործարկման 

պատկերը ներկայացված է աղյուսակ 2-ում:15 

 

Աղյուսակ 2. 2009-2013 թթ. բնակելի շենքերի գործարկման պատկերը ՀՀ-

ում (1000 մ2 ընդհանուր մակերես) 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 

1.Գործարկվել են 

բնակելի շենքեր, այդ 

թվում` 

435.0 520.3 571.2 425.2 320.2 

1) Քաղաքներում 390.4 435.3 518.5 380.7 263.8 

2)Գյուղերում 44.6 85.0 52.7 44.5 56.4 

2.Ֆինանսավորման 

միջոցները 

Ա. պետական 

10.6 128.7 28.0 212.0 14.4 

1) քաղաքներում 10.6 101.1 19.3 201.7 5.2 

2) գյուղերում - 27.6 8.7 10.3 9.2 

Բ.Ոչ պետական 424.4 391.6 543.2 213.2 305.8 

1) քաղաքներում 379.8 334.2 499.2 179.0 258.6 

2) գյուղերում 44.6 57.4 44.0 34.2 47.2 

                                                            
15 Տե՛ս ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք, Եր., 2014: 
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Բնակչության կողմից 

կատարված, այդ  

թվում 

334.8 229.0 124.0 135.6 166.8 

 1) քաղաքներում 290.8 188.2 80.1 101.4 119.6 

 2) գյուղերում 44.0 40.8 43.9 34.2 47.2 

 

Ինչպես երևում է աղյուսակի տվյալներից, քաղաքներում գործարկված բ-

նակելի շենքերի ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է 2011 թ., ամենացա-

ծրը`2013 թ., իսկ գյուղերում համապատասխանաբար բարձր արդունք է գր-

անցվել 2010 թ., իսկ ամենացածր ցւոցանիշը եղել է 2012 թ.: 

Ըստ արժույթի միջազգային հիմնադրամի (ԱՄՀ) «Տարածաշրջանի տն-

տեսական հեռանկարը. Կովկաս և Կենտրոնական Ասիա» զեկույցի` Հայաստանի 

տնտեսության ստվերայնության աստիճանը դեռևս 2008 թվականին կատարված 

ուսումնասիրություններով ամենաբարձրերից է ոչ միայն հարավկովկասյան 

տարածաշրջանում, այլև արևելաեվրոպական և կենտրոնասիական երկրների 

շարքում: Ըստ զեկույցի` Հայաստանի ստվերային տնտեսությունը կազմում է 

երկրի համախառն ներքին արդյունքի ավելի քան 35 տոկոսը:16 Դրա հետ մեկտեղ 

նշենք, որ վիճակագրական հրապարակումներում շինարարության ոլորտում 

ստվերայնության հստակ գնահատականը բացակայում է, ինչը շատ կարևոր 

կլիներ գործնական կիրառման և ոլորտի զարգացման առումով: 

Ամփոփելով` նշենք, որ ձեռքբերումների հետ միասին շինարարության 

ոլորտում նկատվում են մի շարք թերություններ, որոնցից են`  

 տեղական շինանյութերի արտադրության կրճատումը,  

 շինարարության թույլտվությունների անհարկի ձգձգումները, և ամե-

նակարևորը`  

 ոլորտում առկա ստվերը:  

Ամփոփելով նշենք, որ շինարարության ոլորտը տնտեսության ռիսկային 

ճյուղերից է, ուստի ըստ տարածված փորձագիտական կարծիքների, այս 

ճյուղուոմ ստվերայնությունն ավելի բարձր կարող է լինել, քան մյուս ճյուղերում: 

Փորձագիտական այդ կարծիքները, սակայն, չեն կարող վերջնական համարվել 

այն պարզ պատճառով, որ ոլորտում ստվերայնությունը գնահատելու համար 

բացակայում է համապատասխան մեթոդաբանությունը, ինչի ուղղությամբ էլ 

պետք է աշխատեն ոլորտի իրավասուներն ու պատկան մարմինները: Կարծում 

ենք, շինարարության դերը տնտեսության մեջ կայունացնելու, ոլորտում անկում-

ային երևույթներից խուսափելու համար պետությունը պետք է իրականացնի` 

 անկումը մեղմող տնտեսական քաղաքականություն,  

 անապահով խավի պաշտպանությանն ուղղված հասցեական միջոցառ-

ումներ  

 զգոնության պահպանում տնտեսական և ֆինանսական ռիսկերի նկ-

ատմամբ, որոնք հնարավոր է առաջանան առաջիկայում: 

                                                            
16Տե՛ս «Տարածաշրջանի տնտեսական հեռանկարը. Կովկաս եւ Կենտրոնական Ասիա>>, ԱՄՀ զեկույց, 

մայիս 2009:  
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Марине Геворгян – Роль строительной отрасли в экономике третьей 
армянской республики. Строительство является одним из важнейших отраслей 

экономики третьей армянской республики. Масштабы строительных работ, 

осуществляемых в начале 21-ого века, положительно повлияли на развитие 

экономики РА. В масштабах строительства, осуществленных в стране после 2000-

го года, выделяются работы, проделанные в зоне бедствия, в результате которых в 

Ширакской и Лорийской областях многие семьи были обеспечены квартирами. 

Беспрецедентное развитие сферы строительства продолжилось до предкризисного 

периода, причем в этот отрезок времени положительные тенденции были 

обусловлены в основном ростом объема частных вложений и квартирного 

строительства. Начиная с 2009 года, в связи с влиянием всемирного 

экономического кризиса, когда заметно сократились денежные переводы, в сфере 

строительства наметился крупный упадок. После кризиса эта сфера не 

восстановила свой бывший уровень и в 2010–2013 гг. продолжала переживать 

упадок. Для стабилизации роли строительства в экономике нашей республики 

государство должно осуществлять смягчающую упадок экономическую политику.  

 

Marine Gevorgyan - The role of the construction industry in the economy of the 
Third Armenian Republic. - Construction is one of the most important economic 

branches of Armenian Third Republic. Construction volumes, which started in the 

beginning of the 21st century, had positive influence on the development of RA 

economy. After 2000, work, which was carried out in disaster zone, was an important 

part of construction volumes, due to which many families living in the regions of Shirak 

and Lori received apartments. The unprecedented increase in construction sphere 

continued until pre-crisis period. During this period the positive tendencies in 

construction sphere were connected with the increase of private investments and 

housing construction. In 2009 the construction sphere slumped greatly which was 

connected with the influence of global economic crisis when money transfers declined 

considerably. After the crisis the construction sphere didn’t recover its erstwhile high 

level. It continued its decline from 2010 to 2013. RA should implement economic policy 

which will mitigate decline in the construction sphere and will stabilize its role in 

Armenian economy.  
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Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ «ԱԿՈՒՆՔ»-Ի ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ 

«Ակունքում» տպագրության ներկայացվող հոդվածների տեխնիկական 

պահանջները. 

 Տպագրության ներկայացվող հոդվածները պետք է գրված լինեն Word 

տեքստային խմբագրի օգնությամբ: 

 Հոդվածները ներկայացնել հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն 

կամ գերմաներեն լեզուներով:  

 Հոդվածի շարվածքը լինի Unicode-ով (հայերեն հոդվածների դեպքում` 

նաև Sylfaen տառատեսակով), տառաչափը` 12, միջտողային հեռավո-

րությունը` 1.5, թղթի ֆորմատը` A4: 

 Հոդվածի սկզբում գրել վերնագիրը` մեծատառերով, հաջորդ տողում` հե-

ղինակի (հեղինակների) անուն, ազգանուն, հայրանունը` մեծատառերով: 

 Հղումները դնել տողատակում` համարների աճման կարգով, նշել աղբ-

յուրը` հեղինակին, վերնագիրը, հրատարակության վայրը, տարեթիվը 

(պարբերական հրատարակության դեպքում` նաև համարը) և էջը (էջե-

րը): 

 Հոդվածի վերջում գրել հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն ամփոփագրերը` 

50-60 բառի սահմաններում, և բանալի - բառերը: 

 Հոդվածին անհրաժեշտ է կցել նաև (առանձին էջով կամ առանձին ֆայ-

լով) հոդվածի վերնագիրը և հեղինակի (հեղինակների) անուն, ազգա-

նուն, հայրանունը` հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով, ինչպես 

նաև հեղինակի (հեղինակների) տվյալները` կոչումը, պաշտոնը, աշխա-

տանքի վայրը, հեռախոսի համարը (համարները), էլեկտրոնային փոստի 

հասցե (e-mail): 

 Հոդվածները ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով 

– Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ, Բնական 

գիտությունների ֆակուլտետի մասնաշենք` Մելինե Մելիքյանին, կամ  

– ուղարկել akunq.ysuib@gmail.com և banber_ib@ysu.am էլեկտրոնային 

հասցեներով: 
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