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Հոդվածում ներկայացվում է ներդրումների հոսքերի  շարժընթացի  

ուսումնասիրությունը և վերլուծությունը Հայաստանի տնտեսության 

մեջ: Հոդվածում վերլուծվել է նաև կապիտալի շուկայի կառուցվածքը իր 

մասնակիցներով  և գործունեության ցուցանիշներովֈ 

Բանալի բառեր. ներդրումային շուկա, օտարերկրյա ուղղակի 

ներդրումներ, ներդրումների հոսքեր, բաժնետոմսեր, կորպորատիվ 

պարտատոմսեր: 
 

Ներկայումս ցանկացած երկրում ներդրումների մակարդակն 

էական ազդեցություն է գործում  սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի, այդ 

թվում՝ հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների՝ տնտեսական 

աճի, ազգային եկամտի և զբաղվածության մակարդակների վրա: 

Ավելին, տնտեսական ընդլայնված վերարտադրության գործընթացի 

ապահովումը՝ նոր արտադրական հզորությունների  գործարկումը, նոր 

աշխատատեղերի ստեղծումը և ենթակառուցվածքների զարգացումը, 

անհնար է առանց տվյալ երկրում  իրական կապիտալ ներդրումների [4]:  

Մակրոտնտեսական մակարդակում ներդրումները ապահովում են 

երկրի մրցունակությունը, կայուն տնտեսական աճը և դրա հիման վրա 

բնակչության կենսամակարդակի բարձրացումը, տնտեսության 

առանձին ճյուղերի և հատվածների առաջնահերթ զարգացումը 

արտադրության շարունակական արդիականացման և զարգացման 

միջոցով [3]ֈ 

Մեր հանրապետության տնտեսության տարբեր ճյուղերում և 

ոլորտներում ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունները 

վերջնականապես հաղթահարելու, ազգաբնակչության զբաղվածության 
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մակարդակը բարձրացնելու և կայուն տնտեսական աճ ապահովելու 

հիմնական ելքերից մեկը, կարծում ենք, տնտեսության վրա հարկային 

բեռի թուլացումն է, ինչպես նաև անհրաժեշտ ծավալով օտարերկրյա 

ներդրումների ներգրավումն է: Այս առումով ևս լուրջ խնդիրներ կան 

ծառացած ՀՀ կառավարության առջև, ինչի մասին է վկայում 

հետճգնաժամային տարիներին օտարեկրյա ներդրումների ծավալների 

շարժընթացը [1]: 

Անդրադառնանք տնտեսության մեջ ներդրումները բնութագրող 

հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշներինֈ Վերջիններիս շարքում 

առանձնակի կարևորվում է ներդրումներ-ՀՆԱ հարաբերակցությունը, 

որը մեր հանրապետությունում բավական ցածր է, իսկ դիտարկվող 

ժամանակահատվածում ունեցել է անկման միտում (գծապատկեր 1)ֈ 

Այսպես, 2013 թվականին այս ցուցանիշը կազմել է 22.3%, 2014 

թվականին՝ 20.9%, 2015 թվականին՝ 20.6%, 2016 թվականին՝ 18.2%, 

այնուհետ հաջորդող տարիներին չնչին աճ է գրանցվել անցած 

տարիների նկատմամբ. 2017թ.-ին այն կազմել է 18.3%, 2018թ.-ին՝ 19.1%, 

2019թ.-ին՝ 20.7%ֈ  

Ինչ վերաբերում է ՕՈւՆ-երի զուտ ներհոսքեր-ՀՆԱ ցուցանիշին, 

ապա վերջինս նույնպես անկման միտում է ունեցել մեր 

հանրապետությունումֈ Այսպես, 2013 թվականին այս ցուցանիշը կազմել 

է 3.1%, 2014 թվականին՝ 3.5%, 2015 թվականին՝ 1.7%, 2016 թվականին՝ 

3.2%, 2017 թ.-ին՝  2.2%, 2018թ.-ին՝ 2%, 2019թ.-ին՝ 1.9%ֈ    

 
Գծապատկեր 1: Ներդրումների և օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների զուտ 

ներհոսքերի և ՀՆԱ հարաբերակցության դինամիկան ՀՀ-ում 2013-2019թթ.[7]: 
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Անդրադառնալով  հիմնական կապիտալում ներդրումների և ՀՆԱ 

հարաբերակցության ցուցանիշին՝ պետք է նշել, որ 2013-2019թթ. 

ժամանակահատվածում այն ևս նվազման միտումներ է արձանագրել. 

2013 թվականի 22.2%-ից աստիճանաբար նվազելով՝ 2019 թվականին այն 

հասել է մինչև 17.4%-ի [7]ֈ 

Ներքին ներդրումների կարևոր աղբյուրներից հանդիսացող ներքին 

խնայողությունները ևս բացասական դինամիկա են ունեցել մեր 

հանրապետությունումֈ Այսպես, համախառն ներքին խնայողություններ-

ՀՆԱ  ցուցանիշը 2013 թվականին կազմել է 14.8%, այնուհետ 2014թ.-ին 

նվազել է մինչև 13.3%, 2015թ.-ին աճել է 5.1 տոկոսով՝ կազմելով 18.4%, 

2016թ.-ին նվազել է մինչև 17.8%, այնուհետ հետագա տարիներին 

շարունակել է կայուն կերպով նվազել՝ կազմելով 2017թ.-ին՝ 16.9%, 

2018թ.-ին՝ 15.5%, 2019թ.-ին՝ 10.2% [7]ֈ Ինչպես տեսնում ենք, 

ներդրումների կարևոր աղբյուրներից մեկը հանդիսացող ներքին 

խնայողությունները մեր հանրապետությունում վերջին  տարիներին  

կտրուկ նվազել ենֈ  

Անդրադառնալով Հայաստանում օտարերկրյա ներդրումների 

հոսքերին՝ պետք է նշել, որ վերջիններիս դինամիկան բավական 

անկայուն է եղել վերջին տարիներին, իսկ օտարերկրյա ուղղակի 

ներդրումներն ունեցել են կայուն նվազման միտում: Այսպես, 

օտարերկրյա ներդրումները (ֆինանսական պարտավորությունների 

զուտ ստանձնումը)  2015 թվականին կազմել են  811.8 մլն. ԱՄՆ դոլար, 

2016 թվականին՝ 1216.5 մլն. ԱՄՆ դոլար, 2017-ին՝ 400.3 մլն. դոլար,   

2018-ին՝ 811.2 մլն. դոլար, 2019 թվականին՝ 1362.9 մլն. դոլար: Ինչ 

վերաբերում է 2020 թվականին, ապա համադրելի ցուցանիշները դեռևս 

չեն հրապարակվելֈ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում օտարերկրյա 

ներդրումները 2016-2018թթ․ զգալիորեն նվազել են, իսկ 2019 թվականին 

որոշակի աճ են ունեցելֈ Սակայն, ինչ վերաբերում է զուտ օտարերկրյա 

ուղղակի ներդրումներին, ապա 2017 թվականին 2016 թվականի 

համեմատ ՀՀ-ում ՕՈւՆ-երը կրճատվել են  88.2 մլն. ԱՄՆ դոլարով կամ 

26.1%-ով,  2018 թվականին նախորդ տարվա համեմատ ՕՈւՆ-երը աճել 

են 1.8%-ով՝ կազմելով 254.3 մլն. ԱՄՆ դոլար, իսկ 2019թ.-ին նախորդ 

տարվա համեմատ վերջիններս գրեթե չեն փոխվել՝ աճելով ընդամենը 

0.4 մլն. ԱՄՆ դոլարով և կազմելով 254.5 մլն. ԱՄՆ դոլար: Փոխարենն 

աճել են պորտֆելային ներդրումները և հատկապես այլ ներդրումներ [6]ֈ 

ՀՀ-ում 2019 թականին ուղղակի ներդրումների կեսից ավելին (52%) 

իրականցվել է բանկային համակարգում, ավելի քան մեկ երրորդի 
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չափով (34.7%)՝ էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի 

մատակարարման ոլորտում: 

ՀՀ-ում զուտ ՕՈւՆ-ի շուրջ 22%-ը ստացվել է ՌԴ-ից (55 մլն. ԱՄՆ 

դոլար), 11%-ը՝ Իտալիայից (27 մլն. ԱՄՆ դոլար),10%-ը՝ Լյուքսեմբուրգից  

(24.8 մլն. ԱՄՆ դոլար),  8%-ը՝ ԱՄՆ-ից (21.5 մլն. ԱՄՆ դոլար) [5]: 

Անդրադառնալով Հայաստանի տնտեսության իրական 

հատվածում իրակականացված օտարերկրյա ներդրումներին՝ տեսնում 

ենք հետևյալ պատկերըֈ Օտարերկրյա ներդրումների զուտ հոսքերը 2015 

թվականին կազմել են 123 660.0 մլն. դրամ, որից ուղղակի ներդրումները՝  

70 418.7 մլն. դրամ, 2016-ին դրանք կազմել են 81 581.3 մլն. դրամ, որից 

օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները՝ 62679.3 մլն. դրամ, 2017-ին 

համապատասխանաբար՝ 74 619.9 մլն. դրամ և 93043.9 մլն. դրամ,          

2018-ին՝ 27581.4 մլն. դրամ և 111870.5 մլն. դրամֈ  2019 թվականին 

տնտեսության իրական հատվածում օտարերկրյա ներդրումների 

ծավալները կազմել են համապատասխանաբար 164645.7 դրամ, որից 

ուղղակի ներդրումները՝  48107.3 մլն. դրամֈ  

Ուսումնասիրելով զուտ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների 

դինամիկան վերջին տարիներին՝ տեսնում ենք, որ ներդրումներն 

իրականացվել են գլխավորապես 3 հիմնական ոլորտներում՝ 

«ֆինանսական միջնորդություն», «էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և 

լավորակ օդի մատակարարում» և «Հանքագործական արդյունաբե-

րության հարակից գործունեություն»: Մասնավորապես, սկսած          

2015թ.-ից՝ տնտեսությունում իրականացվել է 1399.0 մլն. դոլարի զուտ 

օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ, որի 73.3%-ը կամ 1025.0 մլն. 

դոլարը՝ վերը նշված ոլորտներում, ընդ որում հեռահաղորդակցության 

ոլորտում, որը նախկինում հիմնական ներդրումներ իրականացվող 

ոլորտն էր, նշված տարիներին ուղղակի ներդրումները նվազել են 105. 3 

մլն. դոլարով:  

Ակնհայտ է, որ ներդրումային շուկայում առանցքային 

նշանակություն ունի կապիտալի շուկան իր համապատասխան 

ենթակառուցվածքներովֈ Անդրադառնալով Հայաստանում կապիտալի 

շուկայի կառուցվածքին՝ պետք է նշել, որ վերջինս բավական 

սահմանափակ է՝ փոքրածավալ թողարկումներով, գործիքների նեղ 

շրջանակով և երկրորդային շուկայի ցածր իրացվելիությամբ: 2020թ. 

հունվարի 31-ի դրությամբ շուկայի հիմնական մասը կազմել են ՀՀ 

պետական պարտատոմսերը՝ կազմելով ՀՆԱ-ի 11%-ը, իսկ 

կորպորատիվ պարտատոմսերի շրջանառվող ծավալը և բաժնային 
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արժեթղթերի կապիտալիզացիան կազմում են ընդամենը ՀՆԱ-ի 

համապատասխանաբար 3,4% և 2,3 %-ը:  

Փաստացի, Հայաստանում կորպորատիվ պարտատոմսերի շուկան 

շարունակում է մնալ բավական փոքր՝ չնայած բարենպաստ 

կարգավորման դաշտի առկայությանը և այս ոլորտում իրականացված 

մի շարք բարեփոխումների: 2020թ. հունվարի 31-ի դրությամբ 

կորպորատիվ թողարկողները 19-ն են եղել, այդ թվում՝ 11-ը առևտրային 

բանկեր, 4 վարկային կազմակերպություններ, 3 իրական հատվածի 

ընկերություններ և 1 միջազգային կազմակերպություն: Նույն պահի 

դրությամբ շրջանառվող կորպորատիվ պարտատոմսերի թողարկման 

ընդհանուր ծավալը կազմել է մոտ 220 մլրդ. ՀՀ դրամ, որի մոտ 78 %-ն 

արտահայտված է եղել արտարժույթով (171 մլրդ. ՀՀ դրամ), 22%-ը՝ ՀՀ 

դրամով (49 մլրդ. ՀՀ դրամ)[2]: 

Հայաստանի կապիտալի  շուկայում գերակշիռ բաժին է ընկնում 

ֆինանսական կազմակերպություններին: Այսպես, վերջիններս 2020թ. 

հունվարի 31-ի դրությամբ ունեցել են թողարկած և շրջանառության մեջ 

գտնվող 31 միլիարդ ՀՀ դրամի, 270 միլիոն դոլարի և 18 միլիոն եվրոյի 

պարտատոմսեր: Մի շարք բանկեր ունեն նաև միջազգային 

ֆինանսական կառույցներից ներգրաված միջոցներֈ 

Խոսելով կորպորատիվ պարտատոմսերի երկրոդային շուկայի 

մասին՝ պետք է նշել, որ վերջինս բնորոշվում է ցածր իրացվելիությամբ: 

Վերջին 2 տարվա ընթացքում որոշակի դրական շարժ է նկատվում 

երկրորդային շուկայում, սակայն ծավալները դեռևս չափազանց փոքր 

են: 2019թ.-ի ընթացքում պարտատոմսերի ընդհանուր երկրորդային 

շրջանառությունը կազմել է 145 մլրդ. ՀՀ դրամ, որը կազմում է 

արժեթղթերով երկրորդային ընդհանուր շրջանառության 14%-ը: Ընդ 

որում՝ կնքված գործարքների 26%-ը (37 մլրդ. դրամ) իրականացվել է 

Հայաստանի ֆոնդային բորսայում, իսկ մնացած 74%-ը (108 մլրդ. դրամ)՝ 

բորսայից դուրս:  

Անդրադառնալով բաժնետոմսերի շուկային՝ պետք է նշել, որ մեր 

հանրապետությունում բաժնային արժեթղթերի թողարկումները գրեթե 

բացակայում են: 2019 թվականին իրականացվել է ընդամենը մեկ 

թողարկում՝ 320.32 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, իսկ 2018 թվականին՝ 

արտոնյալ բաժնետոմսերի 2 թողարկում՝ 6,369 մլրդ. անվանական 

արժեքով: Այսպիսով, 2015-2019 թվականներին թողարկողների քանակը 

եղել է սահմանափակ, իսկ թողարկման ծավալները զգալիորեն 

տատանվել են [2] : 
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Ինչպես պարտատոմսերի դեպքում, այնպես էլ բաժնային 

արժեթղթերի երկրորդային շուկան նույնպես պասիվ է: 31.01.2020թ. 

դրությամբ Հայաստանի ֆոնդային բորսայում  ցուցակված են եղել 

ընդամենը 10 ընկերություններ, իսկ շուկայի կապիտալիզացիան կազմել 

է շուրջ 149 մլրդ. դրամ: 2019թ. ընթացքում Հայաստանի ֆոնդային 

բորսայում իրականացված բաժնետոմսերով գործարքների ծավալը 

կազմել է ընդամենը 2,1 մլրդ. ՀՀ դրամ: Փաստացի, այս շուկայի 

իրացվելիությունը չափազանց ցածր է մեր հանրապետությունում, ուստի 

գնագոյացման համար առաջարկի և պահանջարկի հարաբերակ-

ցությունը որոշիչ դեր չի խաղում: 

Անդրադառնալով պետական պարտատոմսերի շուկային՝ պետք է 

նշել, որ, ակնհայտորեն, վերջինս կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայի 

համեմատությամբ առավել զարգացած է: Չնայած 2015թ.-ից հետո 

այստեղ նկատելի է շուկայի զգալի աճ (112%), այնուամենայնիվ շուկան 

մնում է փոքր: Շուկայի ծավալը 2019 թ. վերջի դրությամբ կազմում է 

շուրջ 681 մլրդ. ՀՀ դրամ, որը կազմում է ՀՆԱ-ի 10.4%-ը: 

Պարտատոմսերի միջին կշռված ժամկետայնությունը 10,2 է, իսկ միջին 

կշռված եկամտաբերությունը՝ 11,78 % [2]:  

Ի տարբերություն կորպորատիվ պարտատոմսերի՝ պետական 

պարտատոմսերի երկրորդային շուկան համեմատաբար ակտիվ է, ինչին 

նպաստում է նաև ռեպո շուկան: Այս գործիքով առևտուրն 

իրականացվում է ինչպես Հայաստանի ֆոնդային բորսայում, այնպես էլ 

բորսայից դուրս՝ ապահովելով 1-2 մլրդ. դրամի շրջանառություն՝ 

օրական կտրվածքով:  

Վերլուծելով ներդրողների շուկայի կառուցվածքը՝ տեսնում ենք 

հետևյալ պատկերըֈ 2020 թվականի հուվարի 31-ի դրությամբ բոլոր 

պարտքային (այդ թվում՝ պետական) և բաժնային արժեթղթերի 

ներդրողների հաշիվները կազմում են թվով 114876, որից ընդամենը     

13%-ն (15181) է համարվում ակտիվ հաշիվ: Բաժնային արժեթղթերում 

ներդրողների մեծ թվաքանակը հիմնականում ձևավորվել է 

Հայաստանում զանգվածային մասնավորեցման, ինչպես նաև ոչ 

ռեզիդենտ սեփականատերերի կողմից մի շարք ենթակառուցվածքային 

և խոշոր հայկական ընկերությունների ձեռքբերման արդյունքում 

(որոնցից ընդամենը 10 բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերն 

են շրջանառվում ֆոնդային բորսայում), և այս ներդրողները (նույնիսկ 

ակտիվ հաշիվ ունեցող բաժնետերերը) շուկայում փաստացի 

ակտիվություն չեն դրսևորում (գործարքներ չեն կնքում):  Բաժնային 
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արժեթղթերում փաստացի ներդրողների փոքր թվի մասին է վկայում 

նաև Հայաստանի ֆոնդային բորսայում իրականացված գործարքների 

չնչին ծավալը՝ ընդամենը 2.1 մլրդ. 2019թ. ընթացքում, մինչդեռ 

կորպորատիվ և պետական պարտատոմսերով բորսայական 

գործարքները համապատասխանաբար 13  և 30 անգամ գերազանցում են 

այս մեծությունը:  

Ինչ վերաբերում է ՀՀ ներդրումային շուկայի մասնակիցներին, 

ապա վերջիններիս  կարելի է տարանջատել ըստ հետևյալ խմբերի՝ 

 ներդրումային հիմնադրամներ, 

 ներդրումային ընկերություններ, 

 կենսաթոշակային հիմնադրամներ, 

 առևտրային բանկեր, 

 վարկային կազմակերպություններ, 

 ապահովագրական ընկերություններ, 

 անհատ ներդրողներ, 

 օտարերկրյա ներդրողներֈ 

2020 թվականի դրությամբ Հայաստանում գործել է ընդամենը 2  

հրապարակային ներդրումային հիմնադրամներ և 23 ոչ 

հրապարակային հիմնադրամներ: Բոլոր հիմնադրամների ակտիվների 

մեծությունը նույն ժամանակահատվածի դրությամբ կազմել է ընդամենը 

23.3 մլրդ. դրամ, որի 60%-ից ավելին ներդրված է եղել ՀՀ պետական 

արժեթղթերում: Ինչպես տեսնում ենք, մեր հանրապետությունում 

ներդրումային հիմնադրամները լայն տարածում չունեն՝ դեռևս 

գտնվելով զարգացման սկզբնական փուլում, ուստի ներդրումային 

շուկայում որոշիչ դերակատարում չունեն: 

Ինչ վերաբերում է ներդրումային ընկերություններին, ապա 

վերջիններս ևս զբաղեցնում են շուկայի փոքր հատված (0.9%) և ըստ 

այդմ՝ կապիտալի շուկայում ներդրումային պահանջարկի ձևավորման 

վրա մեծ ազդեցություն չունեն: 15.02.2020 թ. դրությամբ ՀՀ արժեթղթերի 

շուկայում գործել են 12 ներդրումային ընկերություն, որոնց ընդհանուր 

ակտիվները կազմել են 63 մլրդ. դրամ: Ոլորտի կողմից բաժնային 

արժեթղթերում ներդրումները աննշան են, իսկ պարտքային 

գործիքներում ներդրումները կազմում են ակտիվների 12 %-ը, որից 7%-ը 

բաժին է ընկնում պետական արժեթղթերում ներդրումներին [2]:  

Հայաստանում կուտակային կենսաթոշակային համակարգի  

ներդրման շնորհիվ կենսաթոշակային ֆոնդերը ներկայումս 

հանդիսանում են  կապիտալի շուկայի ամենախոշոր ներդրողներից: 
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Կորպորատիվ պարտատոմսերի բաժինը կենսաթոշակային ֆոնդերի 

ընդհանուր ակտիվներում 2020 թվականին կազմել է ընդամենը 9 % (23.3 

մլրդ. դրամ), իսկ բաժնային արժեթղթերում ներդրումները 

ընդհանրապես բացակայել են: Կենսաթոշակային ակտիվները 

հիմնականում ներդրված են ՀՀ պետական պարտատոմսերում, 

բանկային ավանդներում և օտարերկրյա ներդրումային ֆոնդերի 

արժեթղթերում:  

Առևտրային բանկերը հանդիսանում են կապիտալի շուկայի 

ակտիվ ներդրողներֈ 01.01.2020թ. դրությամբ Հայաստանում գործում են 

17 բանկ, որոնց ընդհանուր ակտիվները կազմում են 5,8 տրլն. դրամ: 

Բանկերը հիմնականում ներդրումներ են կատարում պետական 

արժեթղթերում (ակտիվների 10%), փոքր ծավալով ներդրումներ են 

իրականացնում նաև այնպիսի կորպորատիվ պարտատոմսերում, որոնք 

կարող են հանդիսանալ ռեպո գործարքի առարկա:  

Ինչ վերաբերում է վարկային կազմակերպություններին, ապա 

վերջիններս ակտիվների մեծությամբ երկրորդն են՝ տնօրինելով 

ֆինանսական համակարգի ակտիվների մոտ 10%-ըֈ 15.02.2020թ. 

դրությամբ ՀՀ արժեթղթերի շուկայում գործել են 43 վարկային 

կազմակերպություն, որոնց ընդհանուր ակտիվները կազմել են 711 մլրդ. 

դրամ: Ակտիվների ընդամենը 4%-ը ներդրված է եղել պետական 

պարտատոմսերում, 4%-ը՝ կորպորատիվ արժեթղթերում [2]: 

Ապահովագրական ընկերությունները կապիտալի շուկայում 2019 

թվականի ընթացքում որոշակի ակտիվություն են դրսևորել, սակայն 

հաշվի առնելով ապահովագրական շուկայի փոքր ծավալը՝ ոլորտի 

ազդեցությունը կապիտալի շուկայի ակտիվացման վրա բավական թույլ 

է: Ոչ կյանքի ապահովագրական շուկայի ոլորտում գործում են 7 

ընկերություններ: 01.01.2020թ. դրությամբ շուկայի ծավալը (հաշվեգրված 

ապահովագրական վճարները) կազմել է 49,3 մլրդ. դրամ (ՀՆԱ-ի          

0,75%-ը): Ոլորտի ակտիվների ծավալը կազմել է 66,9 մլրդ. դրամ, ինչը 

ֆինանսական հատվածի ընդամենը 1%-ն է կազմում: Ակտիվները 

հիմնականում ներդրվում են բանկային ավանդներում  և ՀՀ պետական 

պարտատոմսերում: Ընդ որում՝ 2008 թվականից հետո 2019 թվականին 

առաջին անգամ ապահովագրական ընկերությունների ակտիվների 

կազմում արժեթղթերում կատարված ներդրումները գերազանցել են 

բանկային ավանդներում  իրականացված ներդրումները:   

Հայաստանում զանգվածային մասնավորեցման արդյունքում 

ձևավորվել է բաժնետոմսերում անհատ ներդրողների մեծ քանակ: 
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31.01.2020թ. դրությամբ Հայաստանում առկա էր 111439 անհատ 

ներդրողի արժեթղթերի հաշիվներ, որի ընդամենը 13%-ը կամ թվով 

13815-ն է հանդիսացել ակտիվ  ներդրողի հաշիվ: Պետք է նշել, որ 

նույնիսկ ակտիվ հաշվետերերը իրական ակտիվություն չեն դրսևորում 

կապիտալի շուկայում և փաստացի ֆիզիկական անձ ներդրողները 

կազմում են ընդամենը շուրջ 3000-ը, որոնք հիմնականում ներդրումներ 

են իրականացնում պարտքային գործիքներումֈ  

Ինչ վերաբերում է Հայաստանի ներդրումային շուկայում 

օտարերկրյա ակտիվ ներդրողների ներգրավվածությանը, ապա վերջինս 

բավական ցածր է: 31.01.2020թ. դրությամբ պահառուական 

համակարգում առկա է եղել մոտ 1418 օտարերկրյա ներդրողի հաշիվ, 

սակայն դրանց առնվազն 30%-ի մնացորդը զրոյական է: Օտարերկրյա 

ներդրողների կողմից իրականացված ներդրումների շուրջ 90%-ը 

կազմում են բաժնային արժեթղթերը: Բաժնային արժեթղթերում 

ներդրումների նման բարձր ցուցանիշը պայմանավորված է այն 

հանգամանքով, որ մի շարք խոշոր ընկերությունների (որոնցից 

ընդամենը 10 բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերն են 

շրջանառվում ֆոնդային բորսայում) բաժնետերերը օտարերկրյա 

անձինք ենֈ  

Ամփոփելով պետք է նշել, որ Հայաստանում ներդրումների 

հոսքերը վերջին տարիներին բավական անկայուն դինամիկա են 

ունեցել՝ միտված լինելով դեպի նվազումըֈ Սա, ի թիվս այլ 

պատճառների, պայմանավորված է նաև նրանով, որ մեր 

հանրապետությունում կապիտալի շուկան աչքի չի ընկնում 

ակտիվությամբ և դեռևս լիարժեքորեն չի գործումֈ Հիմնական 

ակտիվությունը նկատվում է պետական արժեթղթերի շուկայում, իսկ 

կորպորատիվ արժեթղթերի ինչպես առաջնային, այնպես էլ   

երկրոդային շուկաները թերզագացած ենֈ Ինչ վերաբերում է 

ներդրումային շուկայի ենթակառուցվածքներին, ապա գործող 

կառույցները ևս առկա բարձր ռիսկերի և օրենսդրական դաշտի 

անկատարության պայմաններում լիարժեքորեն չեն գործումֈ  
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В статье представлено исследование и анализ тенденций 

инвестиционных потоков в экономике Армении. В статье также   
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анализируется структура рынка капитала с указанием его участников и 

показателей деятельности. 
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The article presents the study of investment flow trends and analysis in 
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