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Резюме: В статье представлен индекс цен недвижимости и его основные компоненты, по данным 2019 года
исследовательного центра “Numbeo”. Индекс сравнивается с показателями прошлых лет. Ещё представлено
положение Армении среди европейских стран, стран средней и западной Азии, СНГ. Индекс цен недвижимости
определяется на основе 7 количественных факторов с одинаковыми весами. Оценка доступности жилья, которая
является одним из 7-и факторов для определения индексa цен недвижимости, для Армении составляет 0.53. Это
значит, что в среднем в 2019 году отношение медианной стоимости жилья к медианному размеру дохода
домохозяйства за год в Армении составляет 0.53. По оценкам исследовательного центра “Numbeo”, Армения
занимает 78-ое место среди 93 стран.
Ключевые слова: Рынок недвижимости, объекти рынка недвижимости, субъекти рынка недвижимости, индекс
цен недвижимости, анализ рынка недвижимости

The index of Property price according to the evaluations of “Numbeo”
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Armenian State University of Armenia (Armenia, Yerevan)
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Absreact: The article is about the index of Property price and its main characteristics according to “Numbeo”. The
index of 2019 is being compared with the rates of the previous years. Not only here is shown the index of Armenia, but
also of European countries, Asian countries, etc. The index of Property price is measured based on 7 qualitative factors
with equal weights given to each. The rating of the index of Affordability index, which is one of the 7 factors which
determine the overall score of the index of Property price equals to 0.53. This means that in average in 2019 the median
of property price in Armenia divided to the median of income equals to 0.53. According to “Numbeo” Armenia is in 78th
place among 93 observable countries.
Keywords: Property market, objects of the property market, subjects of the property market, index of Property price,
analysis of the property market

«Նամբեո» հիմնադրամը աշխարհի ամենամեծ տվյալների բազան է պարունակում
կապված աշխարհի տարբեր երկրների և
քաղաքների հետ: Այն տրամադրում է տեղեկատվություն կապված ապրելու պայմանների՝ առօրյա ծախսերի, բնակարանային գների,
առողջապահական ծախսերի, խցանումների,
հանցագործությունների և աղտոտման վերաբերյալ: Հետևյալ հոդվածի համար դիտարկել
ենք անշարժ գույքի գների ինդեքսը, որի
ներկայացման համար «Նամբեո» հիմնադրամը առանձնացրել է 7 գործոն, որոնք են՝ բնակարանի արժեքի հարաբերությունը եկամտին

(price to income ratio), վարձակալությունից
ստացվող շահույթը քաղաքներում (gross rental
yield city), վարձակալությունից ստացվող շահույթը քաղաքից դուրս (gross rental yield
outside of city), բնակարանի արժեքի հարաբերությունը վարձին քաղաքներում (price to rent
ratio city), բնակարանի արժեքի հարաբերությունը վարձին քաղաքներից դուրս (price to rent
ratio outside of city), հիփոթեքի մասնաբաժինը
եկամտի մեջ (mortgage as a percentage of
income), հասանելիության ինդեքսը (affordability index): Բոլոր գործոնների մասին կխոսվի
առանձին-առանձին:
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Հայաստանի
Հ
ի համար վ
վարձակալո
ությունից
ստ
տացվող շահ
հույթի գործծակիցները
ը քաղաքից
դուրս բնակավայյրերի համա
ար»

Գծապ
պատկեր 2 «Առաջին
Ա
5 երկրների
ե
և
Հայաստ
տանի համա
ար վարձակ
կալությունի
ից
ստա
ացվող շահո
ույթի գործա
ակիցները
քաղաքն
ների համար
ր»
httpps://www.nuumbeo.com/ppropertyinvestment/rankings__by_country.jjsp?title=2018

Հայաստանը 2019թ-ին 93 երկրների մեջ
զբաղեցնոււմ է 14-րդ տեղը: Անցյալ տա
արի
Հայաստանն ունեցե
ել է նույն
ն գործակ
կիցը:
Անցյալ տա
արի Հայաս
ստանը եղե
ել է 11-րդը 6.66
գործակցով
վ: Նվազումը կազմ
մում է 4.339%:
Քաղաքներ
րում շատ մեծ
մ չէ տատ
տանվում հե
ետևյալ գործա
ակիցը, որք
քան գյուղ
ղերում է: Քաղաքային բնակչությո
բ
ունը շատ չի
ի փոխվում
մ ՀՀում և ար
րտագաղթող
ղների թիվ
վը լրացվոււմ է
գյուղից քա
աղաք վերա
աբնակվողնե
երի հաշվին
ն:
շա Վա
արձակալութ
թյունից ստացվող
ս
հույթը քա
աղաքից դոււրս: Սա նա
ախորդ գործ
ծոնի
քույր գործ
ծոնն է և այս
ա 2 երկո
ու գործոնն
ների
միջև կան որոշակի տարբերոււթյուններ: Ինչպես նախ
խկին գոր
րծոնների համար, այս
գործոնի համար
հ
ևս ցույց կտա
անք առաջի
ին 5
երկրների և Հայաստա
անի գործա
ակիցները:
Առաջի
ին 5 երկրն
ների ցանկ
կում Ղազա
ախստանի փո
ոխարեն այժմ
ա
Հորդա
անանն է, իսկ
Ղազախստ
տանը 21-րդ
դն է: Որն էլլ ցույց է տա
ալիս
Ղազախստ
տանի քաղա
աքակենտր
րոն լինելը: Իսկ
Հայաստանը 14-րդ տեղից
տ
իջա
ավ 26-րդ տեղ:
տ
Հայաստանում ևս կա
արելի է աս
սել, որ քաղաքի
և գյուղերի
ի միջև անշշարժ գույքի
ի վարձակա
ալական գներ
րի տարբե
երությունը նկատելի
ի է:

արանների արժեքի հարաբերու- Բնակա
թյո
ունը վարձին քաղաքնե
երում: Այս գործակիցը
գ
ը
նախ
խորդ քոււյր գործակ
կիցների հակադարձ
հ
ձ
գոր
րծակիցն է: Այս դեպքում ևս քնն
նարկվում է
քաղ
ղաքների և գյուղերի հ
համար առա
անձին:

Գծապա
ատկեր 4 «Առ
Առաջին 5 երկ
րկրների և
Հայաստանի
Հ
նի համար բբնակարանի
նի արժեքվարձ հար
րաբերությա
ան գործակի
կիցները
ք
քաղաքների
ի համար»

Այս գործո
ոնը շատ ն
նման է նա
ախորդ գոր-ծոն
նին և երկր
րների ցան
նկն էլ դա վկայում է:
Հայյաստանը 14-րդն
1
է և 2019թ-ին միջին
մ
բնա-կար
րանային արժեքը
ա
գեր
րազանցել է տարեկան
ն
վար
րձավճարը
ը 15.67 անգ
գամ: Որքա
ան այս ցու-ցան
նիշը ցածր է, այնքան ավելի հար
րմարավետ
տ
է ռեզիդենտնե
ռ
երի համար: Օրինակ
կ հարևան-ներ
րից Վրաստ
տանը ունի 115.08 գործա
ակիցը, ՌԴ-ն՝ 17.07,
1
Իրան
նը՝ 17.2, Ա
Ադրբեջանը՝ 19.89, իսկ
կ
Թուրքիան՝ 200.4: Այսինք
քն ամենամեծ տարբե--
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րությունը բնակարան
նի արժեքի և վարձավ
վճարի միջև տարածաշրջջանում Թոււրքիայում է:
է
Հայաստանում 2018թ-ին
2
ա
այս
ցուցան
նիշը
կազմել է 15.02
1
և այս ցուցանիշո
ով Հայաստա
անը
89 երկրնե
երի մեջ եղե
ել է 11-րդը
ը: Աճը չնչի
ին է,
կազմում է 0.4%:
 Բնա
ակարաննե
երի արժեքի հարաբերությունը վա
արձին քաղա
աքներից դուրս: Երկր
րորդ
զույգ գործ
ծոնի համար
ր ևս ցույց կտրվի
կ
առա
աջին
5 երկրներ
րի գործակ
կիցները գծապատկեր
րով,
իսկ տա
արածաշրջա
անի երկր
րների մա
ասին
կխոսվի հե
ետո:

Գծապ
պատկեր 5 «Ա
Առաջին 5 երկրների
ե
և
Հայաստ
տանի համա
ար բնակար
րանի արժեք
եքվարձ
ձ հարաբերո
ության գործծակիցները
ը
քաղաքի
քից դուրս բն
նակավայրե
երի համար
ր»

Այստեղ ևս ինչպե
ես վարձ/ա
արժեք գյուղ
ղերի
համար գո
ործոնի դեպ
պքում առաջջին 5 երկրն
ների
ցանկը նույնն է: Հայյաստանը 26-րդն է 15.85
1
գործակցով
վ և անց
ցյալ տարվ
վա համեմ
մատ
բարձրացե
ել է 6 տեղո
ով նվազեցն
նելով գործա
ակիցը 17.74-ի
ից 15.85 (11.9%): Տար
րածաշրջան
նում
առաջատա
արը կրկին Վրաստան
նն է, որն ունի
ո
13.79 գործ
ծակից և 122-րդն է 93 երկրների մեջ:
Իրանն ոււնի 14.16 գործակից, ՌԴ-ն՝ 16.63
1
գործակից, Թուրքիա
ան՝ 17.42,, Ադրբեջա
անը՝
17.58 գործ
ծակից:
 Հիփ
փոթեք/եկա
ամուտ հար
րաբերակցո
ություն: Այս գործոնը
գ
ևս
ս շատ կարև
ևոր է, քանի
ի որ
հիփոթեքա
ային վարկա
ավորումը մեծ դեր ունի
ո
անշարժ գույքի
գ
ձեռք
քբերման մեջ
մ
և երիտ
տասարդներն
ն են, որ շա
արունակաբբար այս վարվ
կատեսակ
կի շնորհիվ կատարում
մ են վճարումներ: Հաշվ
վի է առնվե
ել նաև այն հանգամանքը,
որ հիփոթ
թեքային վա
արկերի վճ
ճարները մի
իջինում ավելլի բարձր են, քան վար
րձավճարները:
Այս գործո
ոնի դեպքոււմ ևս, որքան փոքր լինի
լ
գործակիցը
ը, այնքան ավելի ավե
ելի հարմա
արավետ է տվ
վյալ երկրի
ի ռեզիդենտ
տների համ
մար
հիփոթեքա
ային վարկա
ավորմամբ անշարժ գույք
գ
ձեռք բերելլ: Հաշվի են
ն առնվել մի
իջին տարեկ
կան

փոթեքային
ն վճարները
ը և միջին տարեկան
ն
հիփ
եկա
ամուտները
ը:

Գծապատ
տկեր 6 «Հիփ
իփոթեք/եկա
ամուտ
հարաբերակ
հա
կցությունը առաջին 5 երկրների
ե
համար
ար և Հայաստ
տանի համա
մար»

Այսպիսի տեսք
տ
առաջին անգամ
մ է հանդի-պոււմ և իսկապ
պես հիփոթ
թեքը առանձ
ձին քննար-կելլը տվեց: Հա
այաստանը 93 երկրի մեջ
մ 78-րդն է
և միջինում ՀՀ ռեզ
զիդենտների
ի համար
ր
միջջինում հիփ
փոթեքային տ
տարեկան վճարը 1.877
անգ
գամ ավել է, քան տ
տարեկան եկամուտը:
Տար
րբերություն
նն ահռելի է, եթե փոր
րձել համե-մատել Սաոււդյան Արա
աբիայի հե
ետ, որտեղ
ղ
տա
արեկան եկամուտների
ի ընդամեն
նը 21%-ն է
ուղ
ղղվում հիփ
փոթեքային վ
վարկի վճա
արմանը: Եվ
վ
այս
սպիսին է պատկեր
րը համար
րյա բոլոր
ր
հետ
տսովետակ
կան երկրներում՝ Վրաստանում
մ
է 164.7%, ՌԴ-ում՝
գոր
րծակիցը կազմում
կ
149
9.15%, Ադր
րբեջանում՝ 178.87%, Մոլդովա-յում
մ՝ 183.14%, Ղազախստ
տանում՝ 20
03.22%, Բե-լառ
ռուսում՝ 2112.6%, Ուկ
կրաինայում
մ՝ 291.44%:
Ամե
ենամեծ տո
ոկոսը կազ
զմում է Ար
րգենտինա-յում
մ՝ 566.2%: Այսինքն
Ա
այյս երկրում
մ տարեկան
ն
իրե
ենց եկամո
ուտներից մ
մոտ 5.6 անգամ
ա
մեծ
ծ
չափ
փով ռեզիդ
դենտները վճարում են հիփո-թեք
քային վճար
ր:
Հայաստան
նում 2018թ
թ.-ին այս ցուցանիշը
ը
կազմել է 194.554% և Հայա
աստանը 89
9 երկրների
ի
մեջջ եղել է 74--րդը: Տոկոս
սը նվազել է 7.39%-ով:
Իսկ
կ 2017թ.-ին
ն Հայաստա
անը հատելլ էր 200%-ի
ի
արգելքը և տոկոսը կազ
զմում էր 213.10%՝
2
999
երկ
կրների մեջ զբաղեցնելլով 84-րդ տեղը:
տ
 Հասան
նելիության ինդեքս: Սա
Ս վերջին
ն
գոր
րծոնն է և միակ ինդ
դեքսը, որը մտնում է
անշշարժ գույքի գնի ինդե
եքսի մեջ: Այս
Ա ինդեքսի
ի
մասին խոսվե
ել է դեռևս
ս սեղմագրի
ի մեջ: Այս
ս
ինդ
դեքսի գործ
ծակիցը որ
րքան մեծ է, այնքան
ն
տվյյալ երկրի ռեզիդենտ
տների համ
մար ավելի
ի
հաս
սանելի է բն
նակելի անշշարժ գույքը:
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Գծապատ
ատկեր 7 «Հա
ասանելիութ
թյան ինդեքս
քսը
առաջին
ն 5 երկրների
րի համար և Հայաստա
անի
հա
ամար»

որ այս տնտե
եսության հ
հատվածը լուրջ
լ
ուշա-դրո
ության կար
րիք ունի և պետք է վերահսկվի
վ
ի
պետ
տական մա
ասշտաբով
վ: Ապօրինի
ի շինարա-րոււթյունները, անկանո
ոն գործող
ղ անշարժ
ժ
գոււյքի գործակ
կալություն
նները բարդ
դացնում են
ն
անշշարժ գույյքի վաճառքի գործը
ընթացները
ը
երկ
կրում և ավելի
ա
անհ
հասանելի դարձնում
մ
անշշարժ գույք
քը ՀՀ և ո
ոչ ՀՀ ռեզի
իդենտների
ի
համ
մար:

Տարած
ծաշրջանոււմ պատկեր
րը հետևյալլն է՝
ՌԴ-ն՝ 0.667, Վրաստ
տանը՝ 0.611, Ադրբեջա
անը՝
0.56, Թուր
րքիան՝ 0.544, Իրանը՝ 0.3: Հետսո
ովեբարձր դիրքերում
են
տական երկրներից
ե
դ
մերձբալթյյան երկրնե
երը:
Այս ին
նդեքսը կարծես եզրա
ափակիչ գոր
րծոն
լինի և վեր
րջնական արդյունք
ա
է տալիս
տ
երկր
րում
բնակելի անշարժ գույքի հա
ասանելիութ
թյան
համար: Հայաստանը
Հ
ը բարձր դիրքեր
դ
է գրագ
վում եկա
ամտի նկատ
տմամբ բա
արձր վարձ
ձի և
հիփոթեքա
ային վճարն
ների մասն
նաբաժին ունեո
ցող երկրն
ների մեջ և դա խոսում
մ է այն մասին,

Օգտագո
ործված գրականության ցանկ
1. «Անշարժ
«
գո
ույքի էկոնոմ
միկա և կա
առավարում»:
Ստեփանյան
Ս
ն Ս.Շ. 2007թ
թ.
2. https://www.n
h
numbeo.com/ppropertyinvestment/ran
i
nkings_by_coountry.jsp?titlee=2019
(24.04.19
(
դրո
ությամբ):
3. www.arlis.am
w
m: ՀՀ օրենք
քը <<Գույքի նկատմամբբ
իրավունքնե
ի
երի պետակա
ան գրանցմա
ան մասին>>:
Հոդված
Հ
2. Օրենքում
Օ
օգ
գտագործվող
ղ հիմնական
ն
հասկացությ
հ
յունները:
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