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ՀԵՌԱՆԿԱՐՈՒՄ
Անշարժ գույքի շուկան ՀՀ-ում բավականին անկայուն է. ժամանակ առ ժամանակ այն կրում է փոփոխություններ՝ կախված մի շարք արտաքին և ներքին գործոններից: Այն մշտապես գտնվում է ակտիվ վիճակում, ինչն էլ հանդիսանում է երկրի
տնտեսական վիճակը բնութագրող կարևոր ցուցանիշ:
Վերլուծելով ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետաև ՀՀ ազգային վիճակագրության կոմիտեի ներկայացրած 2014-2018

կան կոմիտեի

թվականների տվյալները՝ ստացել ենք մի շարք հետաքրքիր արդյունքներ: Վերլուծվել
են ՀՀ–ում իրականացված գործարքները՝ ըստ Երևանի, քաղաքների և գյուղական
բնակավայրերի, որի արդյունքները ներկայացված են գծապատկեր 1-ում:
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Գծապատկեր 1. ՀՀ-ում գործարքների քանակը 2018 թ.-ին

Գծապատկեր 1-ում ներկայացված է 2018 թ.-ին ՀՀ-ում անշարժ գույքի նկատմամբ
գրանցված գործարքների քանակական բնութագիրը: Հանրապետութ-յունում 2018 թ.ին իրականացվել է 162459 գործարք, որից 38.6 %-ը իրականցվել է գյուղական
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բնակավայրերում, Երևանում իրականացվել է ընդհանուր գործարքների 36 %-ը, իսկ
մարզերի քաղաքային բնակավայրերում՝ 25.3 %-ը:
Վերլուծվել են 2017 և 2018 թթ.–ին ՀՀ-ում իրականացված գործարքները՝ ըստ
մարզերի, ըստ առանձին գործարքների տեսակների և ըստ առանձին գույքի տեսակների: Ստացվել է հետևյալ պատկերը (գծապատկերներ 2, 3 և 4).
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Գծապատկեր 2. 2018 թ.-ին ՀՀ-ում իրականացված գործարքների
քանակական համեմատությունը 2017 թ.-ի նկատմամբ՝ ըստ առանձին գործարքների

Հանրապետությունում գրանցված գործարքների միջև (ըստ գործարքի տեսակների) 2017 և 2018 թթ. համեմատական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ որ 2017
թ.-ի համեմատ 2018 թ.-ին գործարքների բոլոր տեսակները (բացի առաջնային գրանցումից) ունեն աճի միտում: 2018 թ.-ին ՀՀ-ում գրանցված գործարքների քանակը 2017 թ.
համեմատ աճել է 13.3 %-ով, Երևան քաղաքում՝ 6.7 %-ով, մարզերի քաղաքա-յին
բնակավայրերում՝ 17 %-ով, իսկ գյուղական բնակավայրերում՝ 17.7 %-ով:
Ի տարբերություն մյուս գծապատկերների, գծապատկեր 3-ում ցույց է տրվում
2017 և 2018 թթ. ընթացքում ՀՀ-ում իրականացված գործարքների քանակական
համեմատությունը՝ ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի: Գծապատկեր 3-ից ակնհայտ է
դառնում, որ ինչպես 2017, այնպես էլ 2018 թթ.-ին Հանրապետությունում գրանցված
գործարքների անհամեմատ բարձր քանակը նկատվել է քաղաք Երևանում: Երևանին
հաջորդում է Կոտայքի, այնուհետև՝ Արարատի և Արմավիրի մարզերը: Մարզերի
նմանատիպ հաջորդականությունը պայմանավորված է Երևան քաղաքի առկայությամբ: Գրանցված գործարքների առավել ցածր քանակը նկատվում է Վայոց Ձորի
մարզում:
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Գծապատկեր 3. 2018 թ.-ին ՀՀ-ում իրականացված ընդհանուր
գործարքների քանակական համեմատությունը 2017թ.-ի նկատմամբ՝ ըստ ՀՀ մարզերի և
Երևան քաղաքի

Կատարվել է Երևանի, մարզերի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի
համեմատական վերլուծություն՝ ըստ գույքի տեսակների (գծապատկեր 4):
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Գծապատկեր 4. 2018 թ.-ին ՀՀ-ում իրականացված գործարքների քանակական
բաշխվածությունը՝ ըստ գույքի տեսակների
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Գծապատկեր 4-ից երևում է, որ 2018 թ.-ին ՀՀ-ում առավել մեծ պահանջարկ
ունեցող գույքի տեսակը հողն է: Ընդհանուր առմամբ, հանրապետությունում հողի
նկատմամբ իրականացված

գործաքների

մոտ 64.5 %-ը իրականացվել է ՀՀ-ի

գյուղական բնակավայրերում, Երևանում հողի նկատմամբ իրականցվել է՝ 4.4 %, որը
պայմանավորված է Երևանում քաղաքաշինական գործընթացի բարձր տեմպերով:
Պահանջարկի առումով 2-րդ հորիզոնականում բնակարանային շուկան է: Բնակարանների նկատմամբ իրականացված գործարքների մոտ 60 %-ը կատարվել է Երևան
քաղաքում: Առավել
քիչ գործարքներ իրականացվել են արտադրական
նշանակության շինությունների նկատմամբ՝ 2.5 % [6]: Սույն աշխատանքում մշակվել և
վերլուծվել են 2014-2018 թթ.-ի տվյալները, որի արդյունքում ստացվել է հետևյալ
պատկերը (գծապատկեր 5).
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Գծապատկեր 5. Հանրապետության ընդհանուր գործարքների բաշխվածությունը 2014-2018 թթ.ի ընթացքում

Հանրապետությունում անշարժ գույքի շուկան 2014-2018 թթ.-ի ընթացքում գտնվել
է բավականին անկայուն վիճակում: 2014 թ. համեմատ 2015 և 2016 թթ.-ին անշարժ
գույքի շուկայում իրականացված գործարքների քանակը նվազել է: 2017 թ.-ին նկատվել
է անշարժ գույքի շուկայում գրանցված գործարքների քանակի կտրուկ աճ: Աճի
միտումը պահպանվել և շարունակական կերպով ավելացել է 2018 թ. ընթաց-քում:
Հանրապետությունում անշարժ գույքի շուկայում իրականացված գործարքների
քանակը 2018 թ.-ին 2014 թ. համեմատ աճել է մոտ 14 %-ով, իսկ Երևանում՝ 21.8 %-ով:
Ըստ Պիրսոնի՝ կորելացիայի գործակիցը կազմել է մոտ 82 %, իսկ դետերմինաց-իայի
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գործակիցը R2 =0.6798: Վերլուծելով գծապատկեր 5-ը՝ կարելի է ասել, որ ՀՀ-ի անշարժ
գույքի շուկան 2018 թ.-ին գտնվել է առավել ակտիվ վիճակում:
Համաշխարհային ուրբանիզացումը իրենից ներկայացնում է բազմաթիվ հնարավորություններ և մարտահրավերներ անշարժ գույքի շուկայի ներդնողների ու ղեկավարների համար: Տեխնոլոգիաների առաջընթացը, ժողովրդագրական և սպառողական վարքագիծը զգալիորեն կփոխեն անշարժ գույքի պահանջարկը: Ուրբանիզացումը անշարժ գույքի բոլոր տեսակների վրա միատեսակ չի ազդում:
Ազդեցությունը ամենից ուժեղը կլինի շուկայի բնակարանային սեգմենտում, որտեղ
բնակչության թիվը և կառուցվածքը կարող է հանգեցնել պահանջարկի զգալի տեղաշարժերի [2, 3]:
Վերլուծելով 2011-2018 թթ. ՀՀ մշտական բնակչության բաշխվածության դինամիկան՝ ըստ ՀՀ վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայքի հրապարակած
տվյալների, ստացել ենք հետևյալ պատկերը (գծապատկեր 6 և 7):
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Գծապատկեր 6. ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակի դինամիկան

2011-2018 թթ.
2011 թ. համեմատ 2018 թ.-ին ՀՀ բնակչութան ընդհանուր թվաքանակը նվազել է
մոտ 1.5 %-ով: Մարզերում բնակչության թվաքանակի բացասական դինամիկան
առավել վառ է արտահայտված, որը պայմանավորված է ոչ միայն արտաքին, այլ նաև
ներքին միգրացիայով: Այդ տարիների ընթացքում ՀՀ մարզային բնակավայրերի
բնակչության թիվը նվազել է 4.25 %-ով: Փոխարենը՝ Երևանի մշտական բնակչության
մասնաբաժինը ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում ունի աճման միտում: Սա
վկայում է այն մասին, որ ՀՀ բնակչությունը գնալով խիստ կենտրոնացված է դառնում
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մայրաքաղաքում: 2011 թ. համեմատ 2018 թ.-ին Երևան քաղաքում բնակչության թիվը
ավելացել է 1.6 %-ով:
ՀՀ բնակչության ընդհանուր թվաքանակի նվազումը չէր կարող իր ազդեցությունը չունենալ քաղաքային բնակչության վրա: ՀՀ քաղաքային բնակչության թիվը 2018
թ.-ին նվազել է 1 %-ով՝ 2011 թ. համեմատ: ՀՀ քաղաքներում (առանց Երևանի)
բնակչության թիվը նվազել է մոտ 3.8 %-ով [5]:
Ուրբանիզացիայի և անշարժ գույքի շուկայում գրանցված գործարքների ազդեցությունը միմիանց վրա արտահայտել ենք գծապատկերների միջոցով
(գծապատկերներ 7 և 8):
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ք. Երևան
ՀՀ քաղաներ
Linear (ք. Երևան)

Գծապատկեր 7. Անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված գործարքների և Երևանի
ու ՀՀ քաղաքների բնակչության թվի համեմատական բնաութագիրը
2011-2018 թթ.-ի ընթաքում
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ՀՀ անշարժ գույքի նկատմամբ ընդհանուր գործարքները

Գծապատկեր 8. Անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված գործարքների և ՀՀ քաղաքային
բնակչության թվաքանակի համեմատական բնութագիրը
2011-2018 թթ.-ի ընթացքում

Գծապատկերներ 7-ից և 8–ից ակնհայտ երևում է, որ բնակչության թվաքանակի
նվազմանը զուգահեռ ավելանում է ՀՀ-ում անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված
գործարքների քանակը: Հատկանշական է այն հանգամանքը, որ ՀՀ քաղաքներում
նվազում է քաղաքային բնակչության թիվը, իսկ Երևանում՝ ավելանում, որի
հետևանքով էլ Երևանում գրանցվում է թվով ավելի շատ գործարքներ: Հետևաբար
անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված գործարքների քանակի ավելացումը կատարվում է ի հաշիվ Երևանի:
Կանխատեսվում է, որ 2019 և 2020 թթ.-ին նույնպես կնկատվի բնակչության
թվաքանակի նվազում (ազգի ծերացման և միգրացիայի հետևանքով), իսկ անշարժ
գույքի նկատմամբ՝ գրանցված գործարքների քանակի ավելացում: Միգրանտները,
դուրս գալով ՀՀ սահմաններից, հիմնականում իրենց գույքը կամ վաճառում, կամ
հանձնում են վարձակալության: Այս երկու գործարքների տեսակներն հաճախ
իրականցվում են քաղաք Երևանում [5, 6]:
Այսպիսով կարելի է ասել, որ ՀՀ անշարժ գույքի շուկայում տեղի ունեցող
զարգացումները պայմանավորված են երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակով, և
կախված են հետևյալ գործոններից.
o տնտեսական աճ,
o մակրոտնտեսական կայունություն,
o եկամուտների աճ,
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o քաղաքական իրավիճակի կայունացում,
o իրականացվող քաղաքաշինական և ներդրումային ծրագրեր,
o հիփոթեքային շուկայի զարգացում:
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Բանալիբառեր` Անշարժգույքիշուկա, քաղաքացիաիրավականգործարքներ,
ուրբանիզացիա, բնակչությանթվաքանակ, համեմատականբնութագիր:
Ուսումնասիրվել է ՀՀ և Երևան քաղաքիուրբանիզացիայի մակարդակիազդեցությունը անշարժ գույքի շուկայում իրականացված քաղաքաիրավականգործարքների վրա: Վերլուծվել է ՀՀ անշարժ գույքի շուկայում իրականացվող քաղաքացիաիրավական գործարքների և ուրբանիզացիայի միջև կապը:
Վերլուծության արդյունքները ամփոփելով` կարելի է ասել, որ ՀՀ բնակչության
թվաքանակը նվազում է, բայց ավելանում է անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացվողգործարքների քանակը: Հատկանշական է, որ ՀՀ քաղաքներում նվազում է
քաղաքային բնակչության թիվը, իսկ Երևանում՝ ավելանում է, որն էլ պատճառ է
հանդիսանում Երևան քաղաքում մեծ թվով գործարքների գրանցմանը: Հետևաբար,
անշարժ գույքի շուկայի քաղաքացիաիրավական գործարքների քանակի ավելացումը
կատարվում է ի հաշիվ Երևանի:
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Степанян Инеса
РОЛЬ УРБАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
Ключевые слова: рынок недвижимости; гражданско-правовые сделки урбанизация; численность
населения сравнительная характеристика.
Целью исследования является изучение влияния урбанизации Республики Армения и города
Еревана на гражданско-правовые сделки на рынке недвижимости.
Для достижения этой цели мы проанализировали связь между сделками по гражданскому праву и
урбанизацией на рынке недвижимости Армении.
Подводя итоги анализа, можно сказать, что население Армении сокращается, но на рынке
недвижимости растет количество сделок с недвижимостью. Примечательно, что в других городах
Армении уменьшается количество городского населения, а в Ереване увеличивается, что является
причиной большого количества сделок в Ереване. Следовательно, увеличение количества сделок
по гражданскому праву на рынке недвижимости осуществляется за счет Еревана.
Stepanyan Inesa
ROLE OF URBANISATION FOR PROSPECTIVE DEVELOPMENT OF REAL ESTATE MARKET
Key words:real estate market, civil-law enforcement, urbanization, population size, comparative
characteristic.
The purpose of the study is to analyse the impact of the urbanisation of the Republic of Armenia and
the city of Yerevan on the civil-legal transactions in the real estate market.
To conduct the study, we have analysed the connection between the civil-law transactions and the
urbanisation in the real estate market of Armenia.
Summing up the results of the analysis, we can say that the population of Armenia is decreasing, but the
number of real estate transactions in the republic is increasing. It is noteworthy that in urban areas, the
number of urban population is decreasing, while it is increasing in Yerevan, which is the result of a large
number of transactions in Yerevan. Consequently, the increase in the number of civil-law transactions in
the real estate market takes place due to Yerevan.
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