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ԵՐԵՎԱՆԵՐԵՎԱՆԵՐԵՎԱՆԵՐԵՎԱՆ, 09-10.03.2016
ԵրևանԵրևանԵրևանԵրևան, ԱնիԱնիԱնիԱնի ՊլազաՊլազաՊլազաՊլազա հյուրանոցհյուրանոցհյուրանոցհյուրանոց



1.Տնտեսությունը

� Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական աճի
ցուցանիշը 2013-2014թթ կազմել է 3.5  %, իսկ 2015 
թվականին փոքր ինչ նվազել է՝ կազմելով 3.1%: 

� 2015 թ-ին հանրապետության յուրաքանչյուր բնակչի
հաշվով համախառն ներքին արդյունքը կազմել է 3864 
դոլար, իսկ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը՝ 3.1 %: 

� Հարկ է նշել, որ թեև համաշխարհային ֆինանսական
ճգնաժամից հետո տնտեսական աճի տեմպերը զիջում են
մինչճգնաժամային աճի ցուցանիշներին, այնուամենայնիվ
երկրի տնտեսական աճի կառուցվածքում տեղի են ունեցել
զգալի որակական տեղաշարժեր՝ ի օգուտ ավելի
արտադրողական ճյուղերի, որի պարագայում
տնտեսական աճին առավելապես նպաստել են
տնտեսության արտահանելի հատվածը, մասնավորապես՝
գյուղատնտեսությունը և արդյունաբերությունը
/հատկապես հանքային արդյունաբերությունը/:

� Հայաստանի նախաճգնաժամային ՀՆԱ-ի մակարդակը
գրեթե ամբողջությամբ վերականգնվեց 2013 թվականին, 
որն ուղեկցվեց տնտեսության բոլոր ճյուղերում
վերականգնման համեմատաբար բարձր ցուցանիշներով, 
բացառությամբ շինարարության:



1.Տնտեսությունը

� 2015 թվականին Հայաստանի տնտեսության բոլոր
ճյուղերում արձանագրվել է որոշակի աճ, բացառությամբ
շինարարության և առևտրի շրջանառության, որոնք նվազել
են համապատասխանաբար 3.1 և 7.1  տոկոսներով: 

� 2015 թվականին հանրապետության տնտեսության
ճյուղերից առավել բարձր աճ է արձանագրվել
գյուղատնտեսության ոլորտում՝ շուրջ 12 %, որը
պայմանավորված էր ինչպես բարենպաստ
բնակլիմայական պայմաններով, այնպես էլ ՀՀ
կառավարության կողմից ձեռնարկված՝
գյուղատնտեսության օժանդակությանն ուղղված մի շարք
ծրագրերի իրականացմամբ: Միաժամանակ ակնհայտ է, որ
նախորդ տարիներին դրսևորված զարգացման միտումները
և գյուղատնտեսության զարգացմանն ուղղված պետական
կարգավորման քաղաքականությունը հուսալի
նախադրյալներ են ստեղծում այս ոլորտում առաջիկա
տարիներին ևս կայուն և տևական աճ ապահովելու
համար:



ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության տնտեսությանտնտեսությանտնտեսությանտնտեսության
ճյուղերիճյուղերիճյուղերիճյուղերի աճըաճըաճըաճը՝՝՝՝ ըստըստըստըստ տարիներիտարիներիտարիներիտարիների/ավելացվածավելացվածավելացվածավելացված

արժեքովարժեքովարժեքովարժեքով

ՏնտեսությանՏնտեսությանՏնտեսությանՏնտեսության ճյուղերըճյուղերըճյուղերըճյուղերը

2011 2012 2013 2014 2015 2016
/կանխականխականխականխա
տեսումտեսումտեսումտեսում/

ԱրդյունաբերությունԱրդյունաբերությունԱրդյունաբերությունԱրդյունաբերություն 13.9 8.8 6.9 2.7 5.2 5.0

ԳյուղատնտեսությունԳյուղատնտեսությունԳյուղատնտեսությունԳյուղատնտեսություն 14.0 9.5 7.1 7.2 11.7 9.5

ՇինարարությունՇինարարությունՇինարարությունՇինարարություն -9.1 -2.6 -7.7 0.2 -3.1 1.0

ԾառայություններԾառայություններԾառայություններԾառայություններ 5.4 10.8 3.6 8.7 2.7 3.0

ԱրտադրանքիԱրտադրանքիԱրտադրանքիԱրտադրանքի հարկերհարկերհարկերհարկեր
/հանածհանածհանածհանած սուբսիդիաներսուբսիդիաներսուբսիդիաներսուբսիդիաներ/

3.8 9.9 2.8 4.0 4.5 4.2
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� Տնտեսության վերականգնմանը զուգընթաց համապատասխան
տեղաշարժեր արձանագրվեցին նաև աշխատանքի
շուկայում:Այսպես, եթե 2010 թ-ին գործազրկության մակարդակը
Հայաստանում կազմում էր 19%,  ապա այս ցուցանիշի
շարունակական նվազման արդյունքում 2015 թ-ին այն կազմեց
15.8 %: Ընդ որում, գործազուրկների 56 %-ը կանայք են,44 %-ը՝
տղամարդիկ:Սակայն խիստ տարբերակված է գործազրկության
մակարդակը քաղաքներում և գյուղերում:Այսպես, գյուղական
բնակավայրերում գործազրկությունը կազմում է 85 %, մինչդեռ
քաղաքներում այն կազմում է ընդամենը 15 %:

� Վերջին 3 տարիների ընթացքում որոշակիորեն ավելացել են նաև
պետական և մասնավոր հատվածում ներգրավված
աշխատողների միջին աշխատավարձի չափերը:Այսպես, 2103 թ-
ին արձանագրվել է միջին աշխատավարձի շուրջ 4 % աճ, 2014թ-
ին՝6%:2015թ-ին, 3.4 % միջին գնաճի պայմաններում, իրական
աշխատավարձերն աճել են 3.9 տոկոսով և կազմել. պետական
հատվածում՝ 142.1 հազ. Դրամ, իսկ մասնավոր հատվածում՝
շուրջ 195 հազ. Դրամ:



2.ԺողովրդագրականԺողովրդագրականԺողովրդագրականԺողովրդագրական տվյալներըտվյալներըտվյալներըտվյալները ևևևև
ազգաբնակչությանազգաբնակչությանազգաբնակչությանազգաբնակչության սոցիալականսոցիալականսոցիալականսոցիալական վիճակըվիճակըվիճակըվիճակը

� Վերը նշված ցուցանիշների շնորհիվ վերջին տարիները կարելի է
բնութագրել որպես տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական
աջակցության ոլորտի զարգացման ժամանակաշրջան: Բարելավվել է
տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման որակը, 
ընդլայնվել մատուցվող ծառայությունների տեսականին, ինչպես նաև
հիմնադրվել են բնակչության խոցելի խավերին աջակցող նոր
կառույցներ:  

� Վերջին տարիներին զգալի առաջընթաց է նկատվել նաև
օրենսդրական դաշտի կարգավորման ուղղությամբ: Համաձայն՝
CIVICUS `  Քաղաքացիական ինդեքս նախագծի իրականացրած
վերլուծությունների արդյունքների, հանրապետությունում գործող
քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունների
մեծամասնությունը/65.6 %/ , համարում են, որ քաղաքացիական
հասարակության համար երկրի օրենքներն ու ենթաօրենսդրական
ակտերը կամ չափավոր, կամ էլ լիովին նպաստավոր են: 
Հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության գործունեությունը
կանոնակարգող օրենսդրական դաշտին շնորհվել է 3.9 ցուցանիշը, 
ինչը նշանակում է, որ օրենսդրական դաշտը գտնվում է անցումային
միջին շրջանում:



3.ԹափոններիԹափոններիԹափոններիԹափոնների կառավարմանկառավարմանկառավարմանկառավարման վիճակըվիճակըվիճակըվիճակը

� Հայաստանի Հանրապետության
ազգաբնակչությունը կենտրոնացված է 48 
քաղաքային և 925 գյուղական
համայնքներում: 

� Վերջին 3 տարիներին կոշտ կենցաղային
թափոնների ծավալները կրճատվել են, ինչը
պայմանավորված է ազգաբնակչության
նվազմամբ: 2015 թ-ին թափոնակուտակիչ-
ներում կոշտ կենցաղային թափոնների
տեղադրման դիմաց վճարը կազմել է շուրջ
64.8 մլն դրամ, որը կազմել է բնապահպա-
նական ընդհանուր վճարների 4.5 տոկոսը:



ԿոշտԿոշտԿոշտԿոշտ կենցաղայինկենցաղայինկենցաղայինկենցաղային թափոններիթափոններիթափոններիթափոնների ծավալըծավալըծավալըծավալը ԵրևանԵրևանԵրևանԵրևան քաղաքումքաղաքումքաղաքումքաղաքում ևևևև
հանրապետությանհանրապետությանհանրապետությանհանրապետության մարզերիմարզերիմարզերիմարզերի քաղաքայինքաղաքայինքաղաքայինքաղաքային համայնքներումհամայնքներումհամայնքներումհամայնքներում, 

հազարհազարհազարհազար խորանարդխորանարդխորանարդխորանարդ մետրմետրմետրմետր

2011 2012 2013 2014 2015 ԿոշտԿոշտԿոշտԿոշտ
կենցկենցկենցկենց.
ԹափոննեԹափոննեԹափոննեԹափոննե
րիրիրիրի վճարըվճարըվճարըվճարը
2015
ՀազՀազՀազՀազ.դրամդրամդրամդրամ

ՔՔՔՔ.ԵրևանԵրևանԵրևանԵրևան 939.5 1380.2 1386.5 1188.3 1075.3 33 900.7

ԱրագածոտնԱրագածոտնԱրագածոտնԱրագածոտն 63.8 63.6 37.5 58.4 57.7 1 757.4

ԱրարատԱրարատԱրարատԱրարատ 32.7 53.0 59.0 65.0 67.4 3 097.1

ԱրմավիրԱրմավիրԱրմավիրԱրմավիր 133.9 140.5 138.7 154.9 160.6 5 108.6

ԳեղարքունիքԳեղարքունիքԳեղարքունիքԳեղարքունիք 59.8 60.9 60.1 52.4 51.4 2 218.5

ԼոռիԼոռիԼոռիԼոռի 87.0 84.4 80.0 85.3 86.1 4 051.7

ԿոտայքԿոտայքԿոտայքԿոտայք 74.2 62.7 81.7 97.8 102.3 4 566.9

ՇիրակՇիրակՇիրակՇիրակ 77.8 84.8 67.4 60.4 59.8 2 169.0

ՍյունիքՍյունիքՍյունիքՍյունիք 57.7 59.3 51.0 44.2 41.4 5 140.8

ՎայոցՎայոցՎայոցՎայոց ձորձորձորձոր 5.4 14.5 15.3 18.7 19.5 487.6

ՏավուշՏավուշՏավուշՏավուշ 84.0 86.1 93.5 91.9 92.4 2 277.1

Ընդամենը՝Ընդամենը՝Ընդամենը՝Ընդամենը՝ ՀՀՀՀՀՀՀՀ 1615.8 2090.0 2070.7 1917.3 1813.9 64 775.4



4.ՄշակութայինՄշակութայինՄշակութայինՄշակութային ժառանգությունժառանգությունժառանգությունժառանգություն

� Հայաստանի Հանրապետության տարածքում
գործում են 3 պետական արգելոցներ,4 
ազգային պարկեր,27 պետական
արգելավայրեր:Բացի այդ, հանրապետության
տարածքում առկա են 232 բնական
հուշարձաններ, որից.

� 106՝ երկրաբանական, 48՝
ջրաերկրաբանական, 
40՝ջրագրական,17՝բնապատմական և 21՝
կենսաբանական: Բնականաբար, թափոնների
կառավարման պլաններում հաշվի է առնվում
վերոհիշյալ հանգամանքը և թափոնակուտա-
կիչները տեղադրվում են այնպիսի վայրերում, 
որպեսզի դրանք սահմանված նորմատիվներով
հեռու լինեն վերը նշված վայրերից:    



5.ԵրկրիԵրկրիԵրկրիԵրկրի սոցիալսոցիալսոցիալսոցիալ-տնտեսականտնտեսականտնտեսականտնտեսական ոլորտումոլորտումոլորտումոլորտում

ծառացածծառացածծառացածծառացած խնդիրներըխնդիրներըխնդիրներըխնդիրները

Չնայած վերը նշված ձեռքբերումներին, 
այնուամենայնիվ Հայաստանի սոցիալ
տնտեսական ոլորտում կան բազում չլուծված
հարցեր և տարաբնույթ խնդիրներ, որոնք
ուղղակի ազդեցությունն են թողնում երկրի
տնտեսության և ազգաբնակչության սոցիալական
վիճակի վրա:Ներկայումս երկրի սոցիալ-
տնտեսական ոլորտի առավել ծառացած
հիմնախնդիրներից են.
� Բնակչության նվազումը՝ միգրացիայի
պատճառով:Եթե 2013 թ-ին հանրապետության
ազգաբնակչության թիվը կազմել էր 3.027 մլն
մարդ, ապա 2014 թ-ին այն կազմել է 3.017 մլն, 
իսկ 2015թ-ին այն արդեն նվազել է 3 մլն-ից և
կազմել 2 մլն 998 հազար մարդ;



5.ԵրկրիԵրկրիԵրկրիԵրկրի սոցիալսոցիալսոցիալսոցիալ-տնտեսականտնտեսականտնտեսականտնտեսական ոլորտումոլորտումոլորտումոլորտում
ծառացածծառացածծառացածծառացած խնդիրներըխնդիրներըխնդիրներըխնդիրները

� Բնակչության գնողունակության
անկումը՝ դրսից ուղարկվող
տրանսֆերտների՝ գրեթե 40 %-ով
նվազման արդյունքում;

� Բնակչության աղքատության բարձր
մակարդակը: Վերլուծությունները ցույց
են տալիս, որ վերջին 3-4 տարիների
ընթացքում աղքատության
մակարդակը չի նվազում և
տատանվում է 30 %-ի սահմաններում: 



Առկա հիմնախնդիրնրը և կապը
թափոնների կառավարման պլանի հետ
ՀիմնականՀիմնականՀիմնականՀիմնական
հարցերըհարցերըհարցերըհարցերը

ԿոնկրետԿոնկրետԿոնկրետԿոնկրետ
մտահոգություններնմտահոգություններնմտահոգություններնմտահոգություններն
ուուուու խնդիրներըխնդիրներըխնդիրներըխնդիրները

ԱշխարհագրակԱշխարհագրակԱշխարհագրակԱշխարհագրակ
անանանան
տարածքներըտարածքներըտարածքներըտարածքները

ԹափոններիԹափոններիԹափոններիԹափոնների
կառավարմանկառավարմանկառավարմանկառավարման
պլանիպլանիպլանիպլանի հետհետհետհետ
հնարավորհնարավորհնարավորհնարավոր
կապըկապըկապըկապը

ՍոցիաՍոցիաՍոցիաՍոցիա-

տնտեսակտնտեսակտնտեսակտնտեսակ

անանանան ոլորտոլորտոլորտոլորտ

Բնակավայրերի
հարևանությամբ
սողանքային
հողերում խիստ
վտանգավոր
թունաքիմիկատն
երի երեզմանոցի
առկայություն

Երևանի
ծայրամասում
գտնվող
Նուբարաշենի
աղբակուտակ
իչին
հարակից
տարածք

Իրականացվո
ւմ է ծրագիր
դրանք
կոնսերվացնել
ու համար

Աղբակուտակիչն
երի տարածքների
ընդարձակումը
գյուղատնտեսակ
ան հողերի
հաշվին

Քաղաքատիպ
ավանների և
գյուղերի
գերակշիռ
մասում

Աղբակուտակ
իչների
տեղադրման
ընդհանուր
տարածական
պլանի
բացակայությ
ուն



Աղբակուտակիչներից
500-1000 մետր
շառավիղով
գարշահոտության
տարածում

Բնակավայրեր, 
որոնցում
աղբակուտակիչները
գտնվում են 500-1000 
մ. Հեռավորության
վրա/գյուղերի շուրջ 25 
տոկոսում/

Բնական
հուշարձանների
բաղադրիչների
օգտագործումը/բազալ
տի բազմանիստ
հարթաշերտերի
օգտագործումը
սալիկապատման
նպատակով/

ՀՀ Կոտայքի մարզ,
,,Քարերի սիմֆոնիա,, 
բնական հուշարձան

Աղբակուտակիչներից
հացի և սննդամթերքի
մնացորդի հացաքում՝
խոզերի կերակրման
նպատակով

Երևանի ծայրամասում
գտնվող Նուբարաշենի
աղբավայր

Թափոնների
վերամշակման
կազմակերպում



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ


