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Վերլուծությունը կատարված է  

ՀՅԴ Բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի կողմից. 

Հրայր Մարուխեան Հիմնադրամը աջակցում է վերլուծության տարածմանը
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«Հ յու սիս-հա րավ ճա նա պար հա յին մի ջանց քի 
ներդ րու մա յին ծրագ րի առ կա վի ճա կը  

և խն դիր նե րը» թե մա յով
Վեր ջին ա միս նե րի ըն թաց քում քա ղա քա կան, մաս նա

գի տա կան և մա մու լի շրջա նակ նե րում մեծ հե տաքրք

րու թյուն կա Հ յու սիսհա րավ ճա նա պար հա յին մի

ջանց քի ներդ րու մա յին ծրագ րի ի րա կա նաց ման 

նկատ մամբ, ին չը, ան շուշտ, պայ մա նա վոր ված է 

մեծ ակն կա լիք նե րով և այս ծրագ րի ի րա կանց ման 

հա մար վերց ված վար կե րի նպա տա կա յին օգ տա

գործ ման հրա մա յա կա նով: Հ յու սիսհա րավ ճա նա

պար հա յին մի ջանց քի ներդ րու մա յին ծրագ րի նկատ մամբ 

հա սա րա կա կան վե րահս կո ղու թյու նը և վս տա հու թյու նը ա պա հո վե լու հա մար 

ՀՅԴ Բ յու րո յի տնտե սա կան հե տա զո տու թյուն նե րի գրա սեն յա կը նա խա ձեռ

նել է փաս տաթղ թա յին ու սում ա սի րու թյուն (շուրջ 4000 էջ), ո րի արդ յուն քում 

ար ձա նագր վել են մի շարք մտա հո գու թյուն ներ, դրանք են՝

1. 2012 թվա կա նին հայ տա րար ված ու սումն ա սի րու թյուն նե րի հա մա ձայն՝ 

Հ յու սիսհա րավ 556 կմ ճա նա պար հա յին մի ջանց քի կա ռուց ման ծրա գի

րը գնա հատ վել էր 962 մլն. ԱՄՆ դո լար, ո րից 500 մլն. ԱՄՆ դո լա րի չա փով 

պետք է վար կա վո րեր Ա սիա կան զար գաց ման բան կը, Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան կող մից հա մա ֆի նան սա վո րու մը կազ մե լու էր 115 մլն. 

ԱՄՆ դո լար և այլն: Ծ րագ րի ֆի նան սա վոր ման հա մար ար դեն 72 մլն. եվ

րո է հատ կաց րել Եվ րո պա կան ներդ րու մա յին բան կը, 100 մլն. դո լար էլ 

Եվ րո պա կան զար գաց ման բան կը: 26.09.2017 թվա կա նին ՀՀ տրանս պոր

տի, կա պի և տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի նա խա րար՝ Վա հան 

Մար տի րոս յա նը հայ տա րա րեց, որ վեր ջին հաշ վարկ նե րի հա մա ձայն՝ 

ներդ րու մա յին ծրա գի րը կար ժե նա մոտ 2 մլրդ. ԱՄՆ դո լար, ին չը հար ցա

կա նի տակ է դնում այս ծրագ րի նպա տա կա հար մա րու թյու նը և տն տե

սա կան արդ յու նա վե տու թյու նը: Սա այն դեպ քում, երբ Ի րան- Հա յաս տան 

եր կա թու ղու կա ռուց ման ռազ մա վա րա կան ծրագ րի հա մար տար բեր 

գնա հա տա կան նե րով անհ րա ժեշտ է մոտ 2.5-3 մլրդ. ԱՄՆ դո լար:
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2. Առ այ սօր Վ րաս տա նի և ԻԻՀի հետ հա մա ձայ նեց ված չէ հյու սիսհա

րավ ճա նա պար հա յին մի ջանց քին հա ման ման ճա նա պար հի կա ռուց

ման հար ցը: Բա ցի այդ, բա վա րար հիմն ա վոր ված չէ, թե ին չու ներդ րու

մա յին ծրա գի րը սկսվեց ԵրևանԱր տա շատ և ԵրևանԱշ տա րակ հա մե

մա տա բար լավ վի ճա կում գտնվող ճա նա պա րա հատ ված նե րի շի նա

րա րու թյամբ, մյուս կող մից մաս նա գետ նե րը բա վա րար անվ տանգ չեն 

հա մա րում սահ մա նի մո տով՝ Ե րաս խով, հյու սիսհա րավ ճա նա պար հի 

անց կաց ման մո տե ցու մը:



Վա ռե լի քա յին շու կա յի առ կա հիմ նախն դիր նե րը  
և հ նա րա վոր լուծ ման ու ղի նե րը ՀՀ-ում
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3. 15.09.2009 թվա կա նին ՀՀ կա ռա վա րու թյան և Ա սիա կան զար գաց ման 

բան կի միջև ստո րագր ված Շր ջա նա կա յին ֆի նան սա վոր ման հա մա

ձայ նագ րի («Հ յու սիսհա րավ ճա նա պար հա յին մի ջանց քի ներդ րու մա յին 

ծրագ րի) հա մա ձայն՝ վար կա վոր ման վեր ջին տրան շը պետք է տրա

մադր վի 2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 31ից ոչ ուշ: Ներ կա յումս Ա սիա կան 

զար գաց ման բան կի հետ ստո րագր ված են հետև յալ տրանշ նե րը՝

Տ րանշ 1. (Երևան – Աշ տա րակ 11, 4կմ, Երևան – Ար տա շատ 19, 6կմ) ընդ հա

նուր եր կա րու թյու նը՝ շուրջ 31կմ – ար ժե քը՝ 70.4 մլն. ԱՄՆ դո լար – 12.10.2009 թ.,

Տ րանշ 2. (Աշ տա րակ – Թա լին) ընդ հա նուր եր կա րու թյու նը՝ շուրջ 42կմ – ար

ժե քը՝ 179.6 մլն. ԱՄՆ դո լար –  30.05.2011 թ.,

Տ րանշ 3. (Թա լին Լան ջիկ 18, 7 կմ, Լան ջիկԳ յում րի 27, 5 կմ) ընդ հա նուր եր

կա րու թյու նը՝ շուրջ 46, 2կմ – ար ժե քը՝ 100 մլն. ԱՄՆ դո լար՝ Ա սիա կան զար

գաց ման բանկ, 60 մլն. եվ րո (վարկ) և 12 մլն. Եվ րո (գրանտ)՝ Եվ րո պա կան 
ներդ րու մա յին բանկ – 11.03.2014 թ. և 18.11.2013 թ:

Տ րանշ 3.-ի Բա ժին 1.-ի 3-րդ մա սի «C» կե տի հա մա ձայն՝ Ա սիա կան զար-

գաց ման բան կի կող մից տրա մատր վող 100 մլն ԱՄՆ դո լա րի վար կա վոր ման 

շրջա նակ նե րում պետք է կա տար վեր նաև Ար տա շատ- Քա ջա րան ճա նա պա-

րա հատ վա ծի (304 կմ) տեխ նի կատն տե սա կան հիմ ա վո րու մը, ո րը հրա պա-

րակ ված չէ առ այ սօր:

Այս պի սով՝ Ա սիա կան զար գաց ման բան կի հետ ստո րագր վել են 350 մլն. ԱՄՆ 

դո լա րի վար կա յին հա մա ձայ նագ րեր (տրանշ ներ): Դեռևս 150 մլն. ԱՄՆ դո լա րի 

վար կա յին հա մա ձայ նա գիր կնքված չէ՝ 4րդ և (կամ) 5րդ տ րանշ նե րի հա մար, 

իսկ ֆի նան սա վոր ման հայ տե րի ներ կա յաց ման և հաս տատ ման վերջ նա ժամ

կե տը ա վարտ վել է 2017 դեկ տեմ բե րի 31ին: Ներ կա յումս պատ րաստ չեն նաև 

4-րդ և 5-րդ տ րանշ նե րի նա խագ ծե րը:

4. 15.09.2009 թվա կա նին ՀՀ կա ռա վա րու թյան և Ա սիա կան զար գաց ման 

բան կի միջև ստո րագր ված Շր ջա նա կա յին ֆի նան սա վոր ման հա մա
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ձայ նագ րի («Հ յու սիսհա րավ ճա նա պար հա յին մի ջանց քի ներդ րու մա

յին ծրագ րի) հա մա ձայն՝ նա խագծ ման և մո նի տո րին գի շրջա նա կա յին 

գոր ծի քի հա մար սահ ման ված են կա տա րո ղա կան թի րախ ներ (ցու ցիչ

ներ), ո րոնք վե րա բեր վում են 20082017 թթ. Հա յաս տա նի ար տա հան ման 

ծա վալ նե րին, տա րան ցիկ երթև կու թյա նը, ուղևո րա փո խադ րումն ե րին, 

ճա նա պարհ նե րի ան հար թու թյա նը, պահ պան ման ծախ սե րին և մա հա

ցու ել քով վթար նե րի թվին: Այս փու լում ակն հայտ է, որ այդ ցու ցա նիշ

նե րը հնա րա վոր չէ ա պա հո վել ա նա վարտ ծրագ րի պայ ման նե րում: Այն 

դեպ քում, երբ 2015 թվա կա նի ապ րի լի 1ից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու

թյունն ար դեն իսկ վճա րում է Տ րանշ 2.ով սահ ման ված մայր գու մա րի 

2, 5 տո կո սը: Իսկ Տ րանշ 1.ի վար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի մա րու

մը սկսվե լու է 2018 թվա կա նի մար տի 15ից և ա վարտ վե լու՝ 2041 թվա կա

նի սեպ տեմ բե րի 15ին՝ կի սամ յա կը մեկ վճա րե լով 1 470 000 ԱՄՆ դո լար: 

Տ րանշ 3.ի մա րու մը սկսվե լու է 2021 թվա կա նի մա յի սի 1ից և ա վարտ վե

լու՝ 2041 թվա կա նի նո յեմ բե րի 1ը՝ կի սամ յա կը մեկ վճա րե լով մայր գու

մա րի մոտ 2, 38 տո կո սը:

5. 12.10.2009 թվա կա նին կնքված Տ րանշ 1. վար կա յին հա մա ձայ նագ րի հոդ

ված Iի Բա ժին 1.02.ի «կ» կե տի հա մա ձայն՝ «Ծ րագ րի ճա նա պարհ» է 

ԵրևանԱշ տա րակ չորս շեր տա նի ճա նա պար հի մո տա վո րա պես 18.4 կմ 
հատ վա ծը և ԵրևանԱ րա րատ չորս շեր տա նի ճա նա պար հի մո տա

վո րա պես 38 կմ հատ վա ծը (ճա նա պար հի անվ տան գու թյան բարձ րա

ցում), ո րը պետք է բա րե նո րոգ վի այս Ծ րագ րի շրջա նա կում. ըն դա մե

նը պլա նա վոր վում էր 56.4 կմ  եր կա րու թյամբ ճա նա պա րա հատ ված: 

Պ լա նա վոր ված շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ընդ հա նուր ար ժե քը 

կազ մում է 70.4 մլն. ԱՄՆ դո լար: 07.09.2017 թվա կա նին ՀՀ տրանս պոր

տի, կա պի և տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի նա խա րա րու թյան 

ներ կա յաց րած պար զա բան ման հա մա ձայն՝ 2016 թվա կա նի հուն վա

րին ամ բող ջու թյամբ ա վարտ վել են ԵրևանԱշ տա րակ 11.4 կմ (7 կմ քիչ) 
և ԵրևանԱր տա շատ 19.6 կմ (11.4 կմ քիչ) ճա նա պա րա հատ ված նե րը 

ա ռանց 9 ու ղեան ցե րի և 1 կամր ջի վե րա կա ռուց ման – կա ռուց ման  վե

րա կանգն ման աշ խա տանք նե րի. փաս տա ցի Տ րանշ 1.ի շրջա նակ նե րում 

շա հա գործ ման է հանձն վել 31 կմ, ո րը աչ քի չի ընկ նում եր կա րա կե ցու
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թյամբ (բարձ րո րա կու թյամբ): 17.06.2016 թվա կա նին ստո րագր վել է այս 

ճա նա պա րա հատ ված նե րի ըն դուն ման վկա յա գի րը:

ՀՀ տրանս պոր տի, կա պի և տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի նա խա

րա րու թյան հրա պա րա կած տե ղե կատ վու թյան հա մա ձայն՝ ԵրևանԱշ տա րակ 

(11, 4 կմ) և ԵրևանԱր տա շատ (19, 6 կմ) ընդ հա նուր 31 կմ  եր կա րու թյամբ Տ րանշ 

1ի փաս տա ցի ֆի նան սա վո րու մը կազ մել է շուրջ 66 մլն. ԱՄՆ դո լար, ո րից 55 

մի լիո նը տրա մադ րել է Ա սիա կան զար գաց ման բան կը, մնա ցած 11 մի լիո նը՝ ՀՀ 

կա ռա վա րու թյան հա մա ֆի նան սա վո րումն է։ Շի նա րա րու թյան սկզբից մինչև 

01.11.2017թ. դրու թյամբ ծախս ված գու մա րը կազ մում է 62 691 537 ԱՄՆ դո լար։ Մ նա

ցել է վճա րել 3 378 403 ԱՄՆ դո լար։ 2017 թվա կա նի աշ խա տանք նե րի հա մար 

պե տա կան բյու ջեով նա խա տես ված է 624 799 ԱՄՆ դո լար, իսկ 2018 թվա կա նի 

աշ խա տանք նե րի հա մար պե տա կան բյու ջեով գու մար նա խա տես ված չէ:
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ԵրևանԱր տա շատ ա վարտ ված ճա նա պա րա հատ վա ծում 8 ու ղեանց նե

րի շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րը սկսվել են 2016 թվա կա նի հու նի սից, և 

դ րանց ա վար տի մա սին հայ տա րար վել է 2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րին, սա

կայն Հով տա շեն և Մխչ ան գյու ղե րը միաց նող ու ղեան ցը առ այ սօր աս ֆալ տա

պատ ված չէ:

Եվ այս պես, Տ րանշ 1.ի շրջա նակ նե րում առ կա է շե ղում ստո րագր ված վար

կա յին հա մա ձայ նագ րի և հ րա պա րակ ված փաս տա ցի աշ խա տանք նե րի միջև, 

մաս նա վո րա պես՝ պլա նա վոր ված էր վե րա կա ռու ցել մո տա վո րա պես 56.4 կմ 
(18.4 կմ +38 կմ) ճա նա պա րա հատ ված, սա կայն շա հա գործ ման է հանձն վել 

ա վե լի փոքր ճա նա պա րա հատ ված՝ 31 կմ (11.4 կմ + 19.6 կմ), բայց նա խա

տես վում է ծախ սել վար կա յին հա մա ձայ նագ րով հաս տատ վածպլա նա վոր

ված 70.4 մլն. ԱՄՆ դո լա րը՝ շե ղու մը կազ մում է շուրջ 45 տո կո սով: Արդ յուն քում՝ 

Տ րանշ 1.-ի ճա նա պա րա հատ վա ծում 1 կմ -ի մի ջի նաց ված ար ժե քը կազ մում է 

մոտ 2.3 մլն. ԱՄՆ դո լար:

6. Ա վարտ ված Տ րանշ 1.ի ճա նա պա րա հատ վա ծը աչ քի չի ընկ նում բարձ

րո րա կու թյամբ և ա րա գըն թա ցու թյամբ (պետք է հա մա պա տաս խա նի 

100 կմ/ ժամ շա հա գործ ման ստան դար տին), ին չի պատ ճա ռով հա ճա

խա կի դա դա րեց վում է երթև կու թյու նը: Մաս նա վո րա պես՝ 28.09.2017 թվա

կա նին ՀՀ տրանս պոր տի, կա պի և տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի 

նա խա րա րու թյու նը տե ղե կաց րել է, որ ե րաշ խի քա յին ժամ ե տի ըն թաց

քում ի հայտ ե կած թե րու թյուն նե րը կա պա լա ռո ւի կող մից վե րաց նե լու 

նպա տա կով, 2017թ. սեպ տեմ բե րի 28ին, ժա մը 08: 30ից սկսած, Երևան

Ար տա շատ ճա նա պար հի կմ 19+704 հատ վա ծում գտնվող կամր ջի աջ 

երթևե կե լի մա սում երթևե կու թյու նը 12 ժա մով կդա դա րեց վի: Սա այն 

դեպ քում, երբ նույն նա խա րա րու թյան պաշ տո նա կան կայ քէ ջի Հ յու սիս-

հա րավ ծրագ րի բաժ նի հա մա ձայն՝ ե րաշ խի քա յին ժամ ե տը ա վարտ-

վել է 01.09.2017 թվա կա նին:

7. Տ րանշ 4.-ի (Ար տա շատ- Քա ջա րան 304 կմ, Քա ջա րան-Ա գա րակ 
42 կմ) և Տ րանշ 5.-ի (Գ յում րիի շրջան ցիկ և Գ յում րի- Բավ րա շուրջ 
62կմ) նա խագ ծե րը մինչև այժմ պատ րաստ չլի նե լու պատ ճա-
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ռով սահ մա նա փակ վել է ճա նա պա րա հա մերձ հատ ված նե րի հո-
ղի սե փա կա նա տե րե րի տնտե սա կան ակ տի վու թյու նը, քա նի որ 
վեր ջին ներս չգի տեն թե կոնկ րետ որ հատ վա ծով է ճա նա պար հը 
անց նե լու, և ներ կա յումս ճա նա պար հա մերձ հատ ված նե րում շի-
նա րա րա կան թույլտ վու թյուն նե րի տրա մադր ման խնդիր ներ են 
ար ձա նագր վում: Արդ յուն քում՝ հա րա վա յին ուղ ղու թյամբ ստեղծ-
վել է բա ցա սա կան գոր ծա րար մի ջա վայր: Իսկ ո՞վ է փոխ հա տու ցե-

լու այդ վնաս նե րը:

8. ՀՀ 2018 թվա կա նի պե տա կան բյու ջեի հա մա ձայն՝ ՀՀ պե տա կան պարտ

քի բե ռը հաս նե լու է ՀՆԱի մոտ 59 տո կո սի շե մին, ին չը կխո չըն դո տի ՀՀ 

կա ռա վա րու թյա նը ներ կա յաց նել մնա ցած 150 մլն. ԱՄՆ դո լա րի ֆի նան

սա վոր ման հայ տը, ինչ պես նաև վեր ջինս հնա րա վո րու թյուն չի ու նե նա 
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բա նակ ցել նոր վար կա յին մի ջոց ներ ներգ րա վե լու հար ցով: 2018 թվա

կա նի պե տա կան բյու ջեով նա խա տես ված է հատ կաց նել 22.5 մլրդ. ՀՀ 

դրա մի ֆի նան սա վո րում միայն Տ րանշ 2.ի և Տ րանշ 3.ի շի նա րա րա կան 

աշ խա տանք նե րի հա մար, այ սինքն՝ Տ րանշ 4.ի և Տ րանշ 5.ի ճա կա տագ

րե րը դեռևս մշուշտ են մնում:

9. Տն տե սա պես հիմն ա վոր ված չէ, թանկ է Տ րանշ 2.-ի (Աշ տա րակԹա լին) 

վե րա կա ռուց ման ար ժե քը, մաս նա վո րա պես՝ 42 կմ  ընդ հա նուր եր կա րու

թյամբ ճա նա պա րա հատ վա ծի վե րա կա ռուց ման հա մար նա խա տես վել է 

179.6 մլն. ԱՄՆ դո լար: Այս ճա նա պա րա հատ վա ծի մեկ կմ մի ջի նաց ված 

գի նը կկազ մի մոտ 4.3 մլն. ԱՄՆ դո լար: Այն դեպ քում, երբ այս հատ վա

ծում թու նել ներ և այլ խո շոր ին ժե նե րա կան կա ռույց ներ նա խա տես ված 

չեն: Տ րանշ 2.-ի շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րը պետք է ա վարտ վեին 

մինչև 2017 թվա կա նի հու նի սի 30ը, իսկ Տ րանշ 3.-ը՝ մինչև 2017 թվա կա նի 

դեկ տեմ բե րի 31ը: Տ րանշ 3.-ի մա սով լիա զոր մար մի նը պար բե րա բար 

պա հան ջում է ու շադ րու թյուն դարձ նել հիմ քի, են թա հիմ քի նյու թե րին և 

բե տո նի ո րա կին:
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10. Վեր ջին շրջա նում ՀՀ տրանս պոր տի, կա պի և տե ղե կատ վա կան տեխ

նո լո գիա նե րի նա խա րա րու թյան, «Հ յու սիսհա րավ ճա նա պար հա յին 

մի ջանց քի ներդ րու մա յին ծրագ րի» ՊՈԱԿի և Ա սիա կան զար գաց ման 

բան կի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կաս կա ծի տակ են դրել հյու սիսհա րավ 

ճա նա պար հի կա ռուց ման աշ խա տանք նե րի ո րա կը, ի րա կան ար ժե

քը և ժամ ետ նե րը: Մաս նա վո րա պես՝ 05.10.2017 թվա կա նին ՀՀ կա ռա

վա րու թյու նը հա վա նու թյուն տվեց Ա սիա կան զար գաց ման բան կի հետ 

կնքված Հ յու սիս Հա րավ ճա նա պար հա յին մի ջանց քի ներդ րու մա յին 

ծրագ րի վար կա յին հա մա ձայ նագ րե րում փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու 

նա խագ ծին, հա մա ձայն ո րի՝ նա խա տես վում է Տ րանշ 2.-ի (Աշ տա րակ 

Թա լին) վար կա յին հա մա ձայ նագ րի կա տար ման ժամ ե տի եր կա րաձ

գում 27 ամ սով (2017 թվա կա նի հու նի սի 30ից մինչև 2019ի սեպ տեմ բե րի 

14ը), իսկ Տ րանշ 3.-ի (Թա լինԳ յում րի) վար կա յին հա մա ձայ նագ րի կա

տար ման ժամ ե տի եր կա րաձ գում 21 ամ սով (2017ի դեկ տեմ բե րի 31ից 

մինչև 2019ի սեպ տեմ բե րի 14ը): Տ րանշ 2.-ը ար դեն երկ րորդ ան գամ է 

եր կա րաձգ վում. ա ռա ջի նը ե ղել է 2014 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 31ից 

մինչև 2017 թվա կա նի հու նի սի 30ը փո խադ րե լը: Տ րանշ 2.-ի և Տ րանշ 
3.-ի վար կա յին հա մա ձայ նագ րե րի Բա ժին 2.03ի հա մա ձայն՝ ՀՀ կա ռա

վա րու թյու նը տա րե կան կտրված քով վճա րե լու է 0.15 տո կո սի չա փով 



Վ Ե Ր Լ Ո Ւ Ծ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ  3

10 | ՀՅԴ Բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակ

ամ րագր ված վճար (տույժ): Ն ման գու մա րը հաշ վարկ վե լու է վար կի ամ

բող ջա կան գու մա րի մա սով (հա նած ժա մա նակ առ ժա մա նակ նվա զեց

վող գու մար նե րը)՝ սկսած Վար կա յին հա մա ձայ նագ րի ժամ ե տից 60 օր 

հե տո: Այ սինքն՝ որ քան ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը հե տաձգ վում է, այն քան 

ծրա գի րը ա վե լի ծախ սա տար է դառ նում:

11. Մի ջազ գա յին մրցույ թի արդ յուն քում հյու սիսհա րավ ճա նա պար հի շի նա

րա րու թյան կա պա լա ռու ներ են « Կոր սան Կոր վիամ Կոնստ րուկս յոն էս Ա» 

(Տ րանշ 1. և Տ րանշ 2.) և « Սի նո հիդ րո Քոր փո րեյշն» (Տ րանշ 3.) ըն կե րու

թյուն նե րը, ո րոնք ի րենց հեր թին ու նեն են թա կա պա լա ռու և մա տա կա

րար կազ մա կեր պու թյուն ներ, դրանք են՝ «Ա րա րատ ճան շին», «Ս թոնս», 

«Ա րա րա տի ցե մեն տի գոր ծա րան» «Ա.Ա.Բ», « Ռա ֆա յել», «Ա պա րագ», « Բե

տո նի կա», « Դեն տալ Իմ փորտ», « Հիդ րոէ ներ գե տի կա», «Ի սոլ ուքս Կոր

սան», « Մեր գեր յան շին», « Մի րան դա», «ԷմԷլԷլ Մայ նինգ», «Ի կո մա շի նե րի», 

«Ուր բա նիե րո Ին դաստ րիս», « Բա րիս», « Տեր Հայ րա պետ յան շին», «Ա րեգ», 

« Միկ մե տալ», Ա/Ձ Գևորգ Խոր շուդ յան, « Դուստր Մո նի կա», «Ար գիկ» և այլ 

ըն կե րու թյուն նե րը: Կա պա լա յին պայ մա նագ րե րի հա մա ձայն՝ « Կոր սան 

Կոր վիամ Կոնստ րուկս յոն էս Ա» իս պա նա կան և « Սի նո հիդ րո Քոր փո

րեյշն» չի նա կան ըն կե րու թյուն նե րի հետ ան հաղ թա հա րե լի վե ճե րը կա



Վա ռե լի քա յին շու կա յի առ կա հիմ նախն դիր նե րը  
և հ նա րա վոր լուծ ման ու ղի նե րը ՀՀ-ում

11ՀՅԴ Բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակ |

րող են լուծ վել մի ջազ գա յին ար բիտ րա ժա յին դա տա րա նի մի ջո ցով, ո րը 

բա վա կա նին ծախ սա տար և աշ խա տա տար գոր ծըն թաց է:

12. Դեռևս լուծ ված չէ Տ րանշ 2.ի և Տ րանշ 3.ի ճա նա պար հա մերձ տա րածք

նե րի օ տար ման գո տին եր րորդ ան ձանց պա հանջ նե րից ա զատ ման 

խնդի րը. առ կա են բազ մա թիվ դա տա կան վե ճեր: Այս տեղ տա րածք նե

րի օ տար ման գոր ծըն թա ցը թա փան ցիկ չէ, առ կա չէ հստակ մե թո դա

բա նու թյուն, ին չը չա րա շա հումն ե րի և կո ռուպ ցիոն ռիս կե րի տե ղիք կա

րող է տալ:



Վ Ե Ր Լ Ո Ւ Ծ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ  3

12 | ՀՅԴ Բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակ

Եվ այս պես, Հ յու սիսհա րավ ճա նա պար հա յին մի ջանց քի կա ռու ցու մը մեր 

տնտե սու թյան հա մար ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյուն ու նի, և այն պետք է 

ա վար տին հասց նել՝ հաշ վի առ նե լով ար ձա նագր ված խնդիր նե րը: Այս հա մա

տեքս տում ա ռաջ նա հերթ ենք հա մա րում՝

 ˬ քննար կել այս ծրագ րի ներդ րու մա յին արդ յու նա վե տու թյու նը,

 ˬ վե րա նա յել ի րենց գոր ծում թե րա ցած ըն կե րու թյուն նե րի շի նա րա րա կան 

պայ մա նագ րե րը (այդ թվում՝ են թա կա պա լա ռու նե րի և մա տա կա րար նե

րի) և/ կամ ամ բող ջո վին նոր մի ջազ գա յին տեն դեր ներ հայ տա րա րել, 

 ˬ ներդ նել շի նա րա րա կան ըն թա ցիկ աշ խա տանք նե րի հա սա րա կա կան 

և խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյան, հաշ վետ վո ղա կա նու թյան, 

վնա սի գնա հատ ման և վե րա կանգ ման ա ռա վել արդ յու նա վետ և թա

փան ցիկ մե խա նիզմն եր:

Նկատի ունենալով ՀՀ պետական պարտք և ՀՆԱ հարաբերակցության
ներկամակարդակը(շուրջ59տոկոսէ)՝Տրանշ4.-նև/կամՏրանշ5.-ըավար-
տինհասցնելուհամարնպատակահարմարէընտրելներդրող-շինարարական
կազմակերություն (կազմակերպություններ),որը ոչ միայն բարձր որակով կի-
րականացնիշինարարականաշխատանքները,այլևիրսեփականմիջոցները
կներգրավի:



Վերլուծություն 1 

Կա րա գի գնի բարձ րաց ման պատ ճառ նե րը: 

Մե նաշ նորհ նե րի դեմ պայ քա րի մե խա նիզմ ե րը։

Վերլուծություն 2 

Վա ռե լի քա յին շու կա յի առ կա հիմ ախն դիր նե րը  

և հ նա րա վոր լուծ ման ու ղի նե րը ՀՀ-ում։

http://www.maroukhianfoundation.org/am/wp-content/uploads/2018/02/HMF-ARF-Analysis-1-final-20180208.pdf
http://www.maroukhianfoundation.org/am/wp-content/uploads/2018/03/HMF-ARF-Analysis-2-FuelPrices_final.pdf


ՀՐԱՅՐ ՄԱՐՈՒԽՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Հրայր Մարուխյան Հիմնադրամը հիմնադրվել է Հայաստանի 

Հանրապետությունում 2009թ.ին` Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի կողմից: Այն 

հանդիսանում է շահույթ չհետապնդող հիմնադրամ, որի նպատակն 

է հանրային, քաղաքական խնդիրների լուծման առաջխաղացումն 

ու զարգացումը, որոնք նպաստում են սոցիալական 

ժողովրդավարության հիմնական արժեքների տարածմանը` 

կրթական եւ ուսումնական ծրագրերի, ուսումնասիրությունների եւ 

տարածաշրջանային ու միջազգային համագործակցության միջոցով:

www.maroukhianfoundation.org/am/

www.facebook.com/HrayrMaroukhianfoundation/

ՀՅԴ ԲՅՈՒՐՈՅԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ   
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

ՀՅԴ Բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակը 

կազմավորվել է 2017 թվականի ամռան ընթացքում: Գրասենյակի 

գործունեության հիմնական նպատակն է Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցության քաղաքական և սոցիալտնտեսական ինքնուրույն 

մարտավարության մշակումը և իրագործման մշտադիտարկումը 

(մոնիտորինգը):


