
Տնտեսագիտություն և կառավարում 
 

  

79 

ՀՏԴ 336.714 
DOI 10.55490/18290167-2022.1-79 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐԴԻ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

ԱՐԵՎԻԿ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ 

Հայ-ռուսական համալսարան 

Հոդվածում ներկայացվում են ՀՀ-ում հիփոթեքային վարկավոր-
ման համակարգի ձևավորված մակարդակը և հիփոթեքային վար-
կավորման շուկայի զարգացմանը խոչընդոտող գործոնները: Այդ 
նպատակով, հաշվի առնելով ՀՀ կենտրոնական բանկի, ՀՀ ֆի-
նանսների նախարարության և ՀՀ ազգային վիճակագրության կոմի-
տեի պաշտոնական տվյալները, իրականացվել է համակարգային 
վերլուծություն, որի արդյունքում բացահայտվել են հիփոթեքային 
վարկավորման շուկայի հիմնախնդիրները, մասնավորապես՝ բնակ-
չության դրամական եկամուտերի ցածր մակարդակը, հիփոթեքային 
վարկավորման ծավալների առաջանցիկ աճի տեմպը բնակչության 
դրամական եկամուտներից, չաշխատող վարկերի աճը, անշարժ 
գույքի շուկայում առկա բարձր գները, հիփոթեքային վարկավորման 
շուկայի բարձր կենտրոնացվածության աստիճանը, տնային տնտե-
սությունների պարտքային բեռը: 

Բանալի բառեր. հիփոթեքային վարկ, հիփոթեքային վարկա-
վորման շուկա, չաշխատող վարկեր, գիշատիչ վարկավորում,  
Հերֆինդալ-Հիրշմանի դասիչ (ինդեքս), տնային տնտեսությունների 
պարտքային բեռ: 

 
ՀՀ-ում հիփոթեքային վարկավորումը, որպես ֆինանսական գործիք, 

սկսել է կիրառվել 2004-ից, երբ ՀՀ կառավարությունն ընդունեց որոշում 
«Հայաստանի Հանրապետությունում հիփոթեքային վարկավորման շու-
կայի զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին». ներկա-
յում այդ շուկայում առաջարկ են ներկայացնում 17 առևտրային բանկեր և 
մեկ տասնյակից ավել վարկային կազմակերպություններ, որոնք վարկեր 
են տրամադրում ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց: 

ՀՀ-ում հիփոթեքային վարկերի միջին տոկոսադրույքները, ըստ ՀՀ 
դրամի և արտարժույթի, ներկայացված են Գծապատկեր 1-ում: 
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Գծապատկեր 1. 2012-2021 թթ. ՀՀ-ում ֆիզիկական անձանց տրա-
մադրված հիփոթեքային վարկերի միջին տոկոսադրույքներ (%) [1] 

Գծապատկեր 1-ից հետևում է, որ արտարժույթով տրամադրվող հի-
փոթեքային վարկերի տոկոսադրույքն ավելի ցածր է, քանի որ վարկավո-
րող կազմակերպությունների համար ավելի շահավետ է վարկեր տրա-
մադրել արտարժույթով՝ փոխարժեքի տատանումներից առավելապես 
օգուտներ ստանալու համար:  

Գծապատկերից 2-ում ներկայացված է 2012-2021 թթ. ՀՀ-ում տրա-
մադրված հիփոթեքային վարկերի ծավալները և վերջինիս գծային տրեն-
դի կորը, որից երևում է, որ հիփոթեքային վարկերի ծավալները կտրուկ 
աճեցին 2012-ից, երբ նորից արձանագրվեց տնտեսական աճ և ՀՀ տնտե-
սությունն սկսեց վերականգնվել համաշխարհային ֆինանսատնտեսա-
կան ճգնաժամի հասցրած վնասներից հետո: 2020 թ., չնայած համավա-
րակի և Արցախյան երրորդ պատերազմի թողած բացասական հետևանք-
ներին, ՀՀ-ում տրամադրված հիփոթեքային վարկերի ծավալն աճել է 
31,4 %-ով: Աճի դինամիկան շարունակվել է նաև 2021-ին, նախորդ տար-
վա համեմատությամբ աճելով 33,6%-ով: 

Հիփոթեքային վարկավորման համակարգի կատարելագործման և 
պայմանների բարելավման նպատակով պետությունն ընդունում է համա-
պատասխան նորմատիվ իրավական ակտեր, սահմանում է հարկային 
արտոնություններ, ներդրում է հիփոթեքային վարկավորման ժամանա-
կակից ձևաչափեր, իսկ վարկավորող կազմակերպություներն իրենց հեր-
թին առաջարկում են հիփոթեքային վարկավորման շահավետ պայման-
ներ, կիրառում են հիփոթեքային վարկերի մարման տարբեր սխեմաներ, 
գործիքներ և կառուցակարգեր: Սակայն կան մի շարք հիմնախնդիրներ, 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ՀՀ դրամով 12.6 12.3 12.3 12.2 12.5 11.8 11.1 10.8 10.7 10.7

Արտարժույթով 12.4 12.4 12.2 13.1 12.3 10.9 9.9 9.7 9.5 9.7

Միջին տոկոսադրույքը 12.5 12.4 12.2 12.6 12.4 11.3 10.5 10.3 10.1 10.2
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որոնք խոչընդոտում են հիփոթեքային վարկավորման շուկայի ձևավոր-
մանը և զարգացմանը: 

 

 
Գծապատկեր 2. ՀՀ-ում 2011-2021 թթ. տրամադրված հիփոթեքային 

վարկերի գումարի դինամիկան և վերջինիս գծային տրենդը 
 (մլն ՀՀ դրամ) [1], [2] 

Հիփոթեքային վարկավորման շուկայի զարգացման առաջին հիմ-
նախնդիրը բնակչության եկամուտների ցածր մակարդակն է: Հայտնի 
է, որ հիփոթեքային վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների վճար-
ման համար կարևորագույն պայմանը վարկառուի եկամուտների բավա-
րար մակարդակն է: 2021 թ. ՀՀ-ում միջին ամսական անվանական աշ-
խատավարձը կազմել է 204,05 հազար դրամ: [4]: ՀՀ-ում 2011-2021 թթ. 
հիփոթեքային վարկերի, միջին ամսական աշխատավարձի և բնակչութ-
յան դրամական եկամուտների (1 շնչի հաշվով) շղթայական աճի տեմպերը 
ներկայացված են Գծապատկեր 3-ում: 

Ինչպես ցույց է տրված  Գծապատկեր 1-ում, 2017-ից հիփոթեքային 
վարկերի շղթայական աճի տեմպը միշտ գերազանցել է դրամական եկա-
մուտների և միջին ամսական աշխատավարձի շղթայական աճի տեմպե-
րին: Եթե 2021-ին տրամադրված հիփոթեքային վարկերի գումարը 
2012 թ. համեմատությամբ աճել է 5,6 անգամ, ապա միջին ամսական ան-
վանական աշխատավարձը և 1 շնչին ընկնող դրամական եկամուտները 
համապատասխանաբար 1,8 և 1,9 անգամ: Դա բացասական երևույթ է, 
քանի որ հանգեցնում է ֆինանսական համակարգի անկայունության. հի-
փոթեքային վարկերի մարման աղբյուր են հիմնականում միջին ամսական 
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անվանական աշխատավարձը, ուստի վերջինիս նվազ աճի տեմպը հան-
գեցնում է հիփոթեքային վարկերի գծով խնդրահարույց կամ չաշխատող 
վարկերի աճին: 

 
Գծապատկեր 3. ՀՀ-ում հիփոթեքային վարկերի, բնակչության 

դրամական եկամուտների և միջին ամսական անվանական աշխա-
տավարձերի շղթայական աճի տեմպերը 2012-2021 թթ. (%) [1], [4] 

ՀՀ-ում ժամկետանց և երկարաձգված վարկերի հարաբերական ծա-
վալների դինամիկան ներկայացված է Գծապատկեր 4-ում:  

 
Գծապատկեր 4. ՀՀ-ում չաշխատող վարկերի հարաբերական 

ծավալների դինամիկան 2013-2020 թթ. [5] 

Գծապատկեր 4-ից պարզ է դառնում, որ չաշխատող վարկերի 
կտրուկ աճ է նկատվել 2019 թվականից: Չաշխատող վարկերը 2020-ին 
2018 թ. համեմատությամբ աճել են 68,7%-ով: Դա պայմանավորված է 
հետևյալ հանգամանքներով [6, էջ 11]. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Հիփոթեքային վարկ 118.2 112.7 117.3 104.2 104.2 114.4 120.0 137.1 131.5 133.6

Բնակչության դրամական 
եկամուտներ 114.3 108.4 116.7 105.8 108.0 103.4 104.4 100.1 100.3 100.2

Միջին ամսական 
աշխատավարձ 104.7 129.4 108.3 108.2 101.6 101.9 97.1 105.8 103.9 107.5

2011=100
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1. ՀՀ ֆինանսական համակարգում որոշ բանկեր և վարկային կազ-
մակերպություններ իրենց գործունեության մի շարք ուղղություններում 
հանդես են բերում «գիշատիչ վարկավորման» (predatory lending) հատ-
կանիշներ: Այլ կերպ ասած՝ այս ֆինանսական ինստիտուտները, օգտվե-
լով երկրի սոցիալական իրավիճակից և մտահոգվելով բացառապես 
իրենց շահույթներով, ձևավորում են այնպիսի վարկային արդյունքներ, 
որոնց հետևանքով էապես ավելանում է մասնավոր հատվածի պարտքի 
անկայունությունը: 

2. Տնային տնտեսությունների խնդրահարույց վարքագիծը որոշ 
դեպքերում (օրինակ՝ սպառողական վարկերի պարագայում) պայմանա-
վորված է ցածր ֆինանսական գրագիտությամբ, որոշ դեպքերում (օրի-
նակ՝ հիպոթեքային վարկերի պարագայում)` արտոնյալ իրավական ռե-
ժիմները չարաշահելու մղումներով, այն է՝ «բարոյական ռիսկով» (moral 
hazard):  

Մյուս կողմից Գծապատկեր 1-ից երևում է, որ հիփոթեքային վարկե-
րի շղթայական աճի տեմպը գերազանցել է նաև բնակչության դրամական 
եկամուտների աճի տեմպին: Վերոնշյալ հանգամանքները հանգեցրրել են 
նրան, որ ՀՀ-ում վերջին տարիներին կտրուկ աճել է բնակչության պարտ-
քային բեռը: Այս առումով կարելի է օգտվել «CEIC Data» տեղեկատվական 
հարթակից, որը տրամադրում է տվյալներ աշխարհի տարբեր երկրներում 
տնային տնտեսությունների պարտքային բեռի վերաբերյալ: Գծապատ-
կեր 5-ում ներկայացված են տարբեր երկրներում բնակչության պարտքա-
յին բեռը ՀՆԱ-ում: 

 
Գծապատկեր 5. Տնային տնտեսությունների պարտքային բեռը  

ՀՆԱ-ում 2016-2020 թթ.(%) [7] 
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Ինչպես ցույց են տալիս Գծապատկեր 5-ի տվյալները, 2020 թ. Հա-
յաստանում տնային տնտեսությունների պարտքային բեռը ՀՆԱ-ում կազ-
մել է 15,4%, տարածաշրջանի երկրների համեմատ Հայաստանը զիջում է 
միայն Վրաստանին, որտեղ նույն տարում տնային տնտեսությունների 
պարտքային բեռը ՀՆԱ-ում կազմել է 41,9 %: Թշնամի երկրում այդ ցուցա-
նիշը 9,3% է: Հատկանշական է, որ ԵԱՏՄ(Եվրասիական տնտեսական 
միություն) երկրներում Հայաստանի այս ցուցանիշն ամենաբարձրն է, 
որին հաջորդում է Ռուսաստանը (20,2%), ամենացածրն արձանագրվել է 
Ղրղըզստանում (5,7%): Հայաստանում արձանագրված բարձր ցուցանիշը 
հետևանքն է, որ սպառողական և հիփոթեքային վարկերն աճել են ավելի 
արագ, քան ընդհանուր տնտեսությունը: Այսպես, եթե 2020 թ. ՀՆԱ-ը 
նվազել է 5,5 %-ով, ապա հիփոթեքային վարկավորման ծավալն աճել է 
31,5%-ով, իսկ սպառողական վարկերի ծավալներում արձանագրվել է 
չնչին 0,1% նվազում: 

Հիփոթեքային վարկավորման շուկայի հաջորդ հիմնախնդիրը 
կենտրոնացվածության բարձր մակարդակն է: Ցանկացած շուկայի 
կենտրոնացվածության մակարդակը բնութագրող ամենահայտնի ցուցա-
նիշներից մեկը Հերֆինդալ-Հիրշմանի դասիչն է, որը հաշվարկվում է 
հետևյալ բանաձևով (3.1.1)՝ [8, p 5] 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = ∑ 𝑑𝑑𝑖𝑖2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1  (1) 

որտեղ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 -ը Հերֆինդալ-Հիրշմանի դասիչն է, 𝑑𝑑𝑖𝑖 -ն՝ i-րդ կազմակեր-
պության շուկայական մասնաբաժինը, N-ը՝ կազմակերպությունների թիվը: 

ՀՀ-ում առևտրային բանկերի կողմից տրամադրված հիփոթեքային 
վարկերի մասնաբաժինը 2021 թ. առաջին կիսամյակում, ըստ վարկա-
վորող բանկերի, ներկայացված են Աղյուսակ 1-ում: 

Տեղադրելով Աղյուսակ 1-ի տվյալները (1) բանաձևում՝ կստանանք՝ 
HHI =  1033,3 

Համաձայն միջազգային պրակտիկայում ընդունված ստանդարտ-
ների՝ այս դեպքում շուկան համարվում է մենաշնորհային [10, c. 4]: 

Իրավամբ հիփոթեքային վարկերի պորտֆելի առաջին եռյակում 
գտնվող առևտրային բանկերին բաժին է ընկնում տրամադրված ընդհա-
նուր վարկերի 46,4%-ը՝ «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ՝ 21.8%, «Արդշինբանկ» 
ՓԲԸ՝ 15.6%, «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ՝ 9%: 
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Աղյուսակ 1  
ՀՀ-ում առևտրային բանկերի հիփոթեքային վարկերի պորտֆելի 

մասնաբաժինը 2021 թ. 30.06.2021 թ. դրությամբ [9] 

Վարկավորող կազմակերպություն 
Հիփոթեքային 
վարկի ծավալը 
(մլրդ ՀՀ դրամ) 

Տեսակարար 
կշիռը (%) 

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ 123,4 21,8 
Ինեկոբանկ» ՓԲԸ 32,35 5,7 
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ 30,36 5,4 
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ 22,24 3,9 
«ԲԻԲԼՈՍ Բանկ Արմենիա» ՓԲԸ 14,94 2,6 
ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ 28,89 5,1 
«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ 21,64 3,8 
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ 88,1 15,6 
Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ 50,93 9,0 
«Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ 17,72 3,1 
«Արցախբանկ» ՓԲԸ 8,76 1,5 
«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ 25,59 4,5 

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ 29,63 5,2 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 22,84 4,0 
Մելլաթ Բանկ» ՓԲԸ 8,46 1,5 
«Յունիբանկ» ԲԲԸ 10,53 1,9 
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ 29,12 5,1 

Հիփոթեքային վարկավորման համակարգի հաջորդ հիմնախնդիրն 
անշարժ գույքի գների բարձր մակարդակն է: Երևան քաղաքի անշարժ 
գույքի 1 քառ. մետրի միջին շուկայական գները, ըստ վարչական շրջան-
ների, ներկայացված են Գծապատկեր 6-ում:  

2021 թ. Երևան քաղաքի անշարժ գույքի շուկայում 1 քառ. մետրի 
միջին շուկայական գինը կազմել է 338,5 հազար դրամ:  

http://www.ameriabank.am/
http://www.inecobank.am/
http://www.acba.am/
http://www.byblosbankarmenia.am/
http://www.evocabank.am/
http://www.araratbank.am/
https://www.ardshinbank.am/
http://www.conversebank.am/
http://www.armswissbank.am/
http://www.artsakhbank.com/
http://www.hsbc.am/
http://www.armbusinessbank.am/
http://www.aeb.am/
http://www.mellatbank.am/
http://www.unibank.am/
http://www.vtb.am/
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Գծապատկեր 6. 2019-2021 թ. Երևան քաղաքի անշարժ գույքի 1 քառ. 

մետրի միջին շուկայական գները, ըստ վարչական շրջանների 
(հազար դրամ) [5, էջ 229] 

ՀՀ մարզերում անշարժ գույքի գները բավականին ցածր են: Այսպես, 
2020 թ. 1 քառ. մետրի շուկայական միջին գինը ՀՀ մարզերում կազմել է 
98,9 հազար դրամ, նախորդ տարվա համեմատ աճելով 1,3%-ով) [5, էջ 
230]: Բացի այդ, 1 քառ. մետրի հաշվարկով ամենից բարձր գինն արձա-
նագրվել է Կոտայքի մարզում (143,3 հազար դրամ), իսկ ամենից ցածրը՝ 
Լոռու մարզում (56,8 հազար դրամ): 

2015 թ. փետրվարի 15-ին ՀՀ կառավարությունն ընդունել է որոշում, 
համաձայն որի առաջնային շուկայից ձեռք բերվող բնակարանների հա-
մար ստացված հիփոթեքային վարկերի դեպքում պետությունը վերա-
դարձնում էր քաղաքացիների կողմից պետական բյուջե վճարած եկամ-
տային հարկի գումարները, որպեսզի դրանով մարվեն հիփոթեքային 
վարկի տոկոսագումարները [11]:  

ՀՀ-ում 2015-2020 թթ. ՀՀ պետական բյուջեից քաղաքացիների հի-
փոթեքային վարկերի տոկոսագումարների սպասարկման նպատակով 
վերադարարձվել է մոտ 30 մլրդ դրամ: 2020թ.-ին նախորդ տարվա հա-
մեմատությամբ վերադարձված եկամտային հարկի գումարներն աճել են 
5,4 մլրդ դրամով (68,3%-ով) [12]:   

Ըստ էության՝ այս ծրագիրը լուծել է իր առջև դրված խնդիրները՝ բնա-
կարանաշինության խթանումը և հիփոթեքային վարկերի մատչելիության 
ապահովումը: Դա բացատրվում է, որ վերջին տարիներին ՀՀ-ում կտրուկ 
աճել է կառուցվող բազմաբնակարան շենքերի քանակը, ինչպես նաև տա-
րեցտարի աճում են նաև անշարժ գույքի գները: Սակայն նման տեմպերի 
շարունակման դեպքում անշարժ գույքի շուկայում հնարավոր է ձևավորվեն 
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«փուչիկներ» (Bubbles): Վերհիշենք, որ ԱՄՆ-ում 2007 թ. ձևավորված 
«փուչիկները» հանգեցրին համաշխարհային ֆինանսատնտեսական 
ճգնաժամի: Ներկայում ՀՀ-ում ևս նկատվում է անշարժ գույքի գների ա-
նընդհատ աճ: Սակայն, երբ այդ շուկան հագենա, դիտվելու է անշարժ 
գույքի շուկայում գների նվազում: Դրանք գումարվելու է նաև, որ վերջին 
տարիներին տրամադրված հիփոթեքային վարկերի ծավալների աճն 
առաջանցիկ է բնակչության դրամական եկամուտների ծավալների աճին: 
Արդյունքում հնարավոր է այնպիսի իրավիճակ, որ վարկառուները չկարո-
ղանան մարել իրենց հիփոթեքային վարկերը, որի արդյունքում գրա-
վադրված անշարժ գույքը կմնա վարկավորողներին, որն էլ ավելի կխո-
րացնի անշարժ գույքի գների անկումը:  

Մեր կարծիքով, այդ էր պատճառը, որ ՀՀ կառավարությունը օգոս-
տոսի 12-ին հաստատել է «Հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատա-
րելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը, համաձայն որի եկամտային հարկի 
արտոնությունն աստիճանաբար չի գործելու Երևան քաղաքի տարբեր գո-
տիներում բնակարանի ձեռքբերման կամ կառուցման նպատակով ձեռք-
բերվող հիփոթեքային վարկերի համար (2025 թ. հունվարի 1-ից հետո ամ-
բողջությամբ): Այս սահմանափակումները կիրառվելու են միայն այն դեպ-
քերում, երբ կառուցապատող շինարարարական ընկերությունները շինա-
րարության թույլտվությունն ստանա 2022 թ. հունվարի 1-ից հետո: Նախ-
կինում հիփոթեքային վարկ ստացած քաղաքացիների եկամտային հար-
կերը վերադարձվելու են մինչև վարկի մարման վերջնաժամկետը:  

Այսպիսով, ՀՀ հիփոթեքային վարկավորման շուկայի զարգացմանը 
խոչընդոտում են մի շարք գործոններ, որոնցից հիմնականներն են՝ բնակ-
չության եկամուտների ցածր մակարդակը, վերջին տարիներին չաշխա-
տող վարկերի հարաբերական ծավալների աճը, տնային տնտեսություն-
ների պարտքային բեռի բարձր մակարդակը, հիփոթեքային վարկավոր-
ման շուկայի կենտրոնացվածության բարձր մակարդակը, անշարժ գույքի 
գների բարձր մակարդակը, ինչպես նաև վարկերի տրամադրման անհա-
մաչափությունը: Այդ հիմնախնդիրների հաղթահարման նպատակով պե-
տությունը պետք է իրականացնի հաշվեկշռված և հետևողական քաղա-
քականություն, կիրառի պետական օժանդակության համապատասխան 
մեթոդները, ապահովի առողջ մրցակցության ձևավորում հիփոթեքային 
վարկավորման շուկայում, ինչպես նաև համապատասխան նորմատիվ-ի-
րավական ակտերի ընդունում և կատարելագործում: 
  

https://hy.opentran.net/%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6/bubble.html
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НЫНЕШНИЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

АРЕВИК АЛЕКСАНЯН 
Российско-Армянский университет 

Цель исследования - представить сформированный уровень сис-
темы ипотечного кредитования в Республике Армении, a также фак-
торы, препятствующие развитию рынка ипотечного кредитования. С 
этой целью, с учетом официальных данных ЦБ РА, Министерства 
финансов и комитета национальной статистики РА, был проведен 
системный анализ, в результате которого были выявлены проблемы  
рынка ипотечного кредитования, в частности низкий уровень денежных 
доходов населения, опережающий темп роста объемов ипотечного 
кредитования из денежных доходов населения,  рост неработающих 
кредитов, высокие цены на рынке недвижимости, высокая концентра-
ция рынка ипотечного кредитования, долговое бремя, долговая 
нагрузка домашних хозяйств. 

Ключевые слова: ипотечный кредит, рынок ипотечного кредитова-
ния, проблемные кредиты, хищническое кредитование, индекс 
Херфиндаля-Хиршмана, долговая нагрузка домохозяйств. 

  
 
 
 

CURRENT PROBLEMS OF THE HOUSING MORTGAGE LENDING 
MARKET IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

AREVIK ALEKSANYAN 
Russian-Armenian University 

The purpose of the study is to present the current state of the mortgage 
lending system in Armenia, as well as the factors hindering the development 
of the mortgage lending market. To this end, taking into account the official 
data of the Central Bank of the Republic of Armenia, the Ministry of Finance 
and the Statistical Committee, a systematic analysis was carried out, which 
revealed the problems of the mortgage lending market, in particular, the low 
level of monetary income of the population, the growth of non-performing 
loans, high prices in the real estate market, the high concentration of the 
mortgage market, and the household debt burden. 

Keywords: mortgage, mortgage lending market, problem loans, 
predatory lending, Herfindahl-Hirschman index, household debt load. 
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