
13 
 

2.4. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
 

2.4.1. Ազգային հաշիվների համակարգ 
 
 

Հայաստանում ազգային հաշիվների համակարգի մեթոդաբանությունը խարսխված է 
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի, Միավորված ազգերի կազմակերպության, Համաշխարհային 
բանկի, Միավորված ազգերի կազմակերպության Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի ու 
Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության կողմից համատեղ 
մշակված և որպես միջազգային համընդհանուր ստանդարտ ընդունված «Ազգային հաշիվների 
համակարգ» և «Եվրոպական հաշիվների համակարգ» միջազգային մեթոդաբանությունների 
հիմքերի վրա: 

2009 թվականի փետրվարին Նյու-Յորքում կայացած ՄԱԿ-ի վիճակագրական 
հանձնաժողովի 40-րդ նստաշրջանում ընդունված որպես համընդհանուր ստանդարտ «Ազգային 
հաշիվների համակարգ 2008-ի» (ԱՀՀ 2008) ներդրման ուղղությամբ 2013 – 2015 թվականներին 
իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ: Մասնավորապես. 

-Վիճակագրական տեղեկատվության սպառողներն իրազեկվել են 2014 թվականից 
Ծառայության կողմից Հայաստանի ազգային հաշիվների վիճակագրության բնագավառում ԱՀՀ 
1993-ից ԱՀՀ 2008-ին անցում կատարելու վերաբերյալ նախապատրաստական աշխատանքների 
մասին՝ «Հայաստանի ազգային հաշիվներում Ազգային հաշիվների համակարգ 2008-ի ներդրման 
մասին» խորագրով մամուլի հաղորդագրության (2013 թվականի դեկտեմբերի 13), «Հայաստանի 
ազգային հաշիվները, 2013» և «Հայաստանի ազգային հաշիվները, 2014» վիճակագրական 
ժողովածուների միջոցով: 

-2015 թվականին իրականացվել է վերոնշյալ մեթոդաբանական փոփոխությունների հիման 
վրա 2012-2014 թվականների Հայաստանի ազգային հաշիվների տվյալների վերանայումների 
ազդեցության գնահատում ՀՆԱ-ի բացարձակ ծավալի և դինամիկայի վրա: Սկսած 2015 
թվականից ՀՆԱ տվյալները կազմվում են ըստ ԱՀՀ 2008 մեթոդաբանության:   

Իրականացվել են Հայաստանի Հանրապետության ազգային հաշիվների, ՀՆԱ-ի և այլ 
մակրոտնտեսական ցուցանիշների՝ ամբողջ տնտեսության, ինչպես նաև կառուցվածքային 
հատվածների և տնտեսական գործունեության տեսակների մակարդակով վիճակագրության 
վարման և հաշիվների կազմման աշխատանքներ: 

Շարունակվել են ազգային հարստության բաղադրիչների վիճակագրության վարման և 
կատարելագործման աշխատանքները: Մասնավորապես, կազմվել է վիճակագրական 
մշտադիտարկման դաշտում ընդգրկված կազմակերպությունների, ֆինանսական 
կազմակերպությունների և ապահովագրական ընկերությունների և պետական հիմնարկների 
հիմնական միջոցների հաշվեկշիռը՝ ըստ հաշվետու տարիների (հաշվեկշռային և մնացորդային 
արժեքներով) և տնտեսական գործունեության տեսակների:  

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ազգային հաշիվների վիճակագրության վարումն 
իրականացվել է ըստ ՏԳՏՀԴ-ի խմբ. 2-ի:  
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Շարունակվել են ազգային հաշիվների ֆինանսական և ոչ ֆինանսական 
կազմակերպությունների հատվածների` ըստ ենթահատվածների, ավելացված արժեքի 
(արտադրական եղանակով) տարեկան ծավալների հաշվարկների մեթոդաբանության 
կատարելագործման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները: 

Իրականացվել են. 
- ՀՆԱ-ի ամբողջականության ապահովման նպատակով «Չդիտարկվող տնտեսության» 

չափերի գնահատման աշխատանքներ՝ եվրոպական «Աղյուսակային մոտեցմամբ»,  
- ԱՀՀ 2008-ի ներդրման շրջանակներում` ֆինանսական միջնորդության անուղղակիորեն 

չափվող ծառայությունների գնահատման մեթոդաբանության կատարելագործման 
միջոցառումներ, 

- ազգային հաշիվների համակարգում «ծախսեր-թողարկում» աղյուսակների կազմման 
աշխատանքներ: 

Հրապարակվել են Հայաստանի ազգային հաշիվների բաղադրիչների (տարեկան և 
եռամսյակային կտրվածքով) 2013 և 2014 թվականների հայերեն և անգլերեն վիճակագրական 
ժողովածուները, որոնք Excel ձևաչափով հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն զետեղվել են նաև 
Ծառայության պաշտոնական կայքէջում:   
 

2.4.2. Արդյունաբերություն 
 
 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում արդյունաբերության վիճակագրության վարումն 
իրականացվել է ըստ ՏԳՏՀԴ-ի խմբ. 2-ի և «Արտադրանքի դասակարգում ըստ գործունեության 
տեսակների» (ԱԴԳՏ) Հայաստանի դասակարգիչներին համապատասխան: 

Սահմանված պարբերականությամբ (ամսական, եռամսյակային, տարեկան) մշակվել և 
ամփոփվել են արդյունաբերությունը բնութագրող հիմնական ցուցանիշներն ըստ 
հանրապետության, մարզերի և Երևան քաղաքի, տնտեսական գործունեության տեսակների, 
արտադրատեսակների, ինչպես նաև եռամսյակային պարբերականությամբ` ըստ աշխատողների 
թվաքանակով որոշվող չափերի: 

Վիճակագրական գործիքակազմի արդիականացման և կիրառվող դասակարգիչներին 
համապատասխանեցման նպատակով 2015 թվականի ընթացքում վերանայվել են 
«Արդյունաբերական կազմակերպությունների արտադրանքի մասին» Ձև թիվ 1-արտ (ամսական և 
տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերն ու դրանց լրացման 
հրահանգը, և շրջանառության մեջ է ներդրվել նոր Ձև թիվ 1-արտ (եռամսյակային) պետական 
վիճակագրական հաշվետվության ձևը: Կատարելագործվել են տեղեկատվության հավաքագրման, 
մշակման և ներկայացման մեթոդներն ու ձևերը, այդ թվում ցուցանիշների հաշվարկման համար 
հաշվողական տեխնիկայի, տեղեկատվական ցանցերի և համակարգչային ծրագրերի լայն 
օգտագործմամբ: Նշված աշխատանքների իրականացումը հնարավորություն է ընձեռել 
զգալիորեն նվազեցնել ինչպես ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածությունը, այնպես էլ 
համապատասխան աշխատանքների կատարման (մշակման) ժամկետները: 
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Ընտրանքային դիտարկման մեխանիզմների կիրառմանը զուգահեռ, առանձին 
արտադրությունների գծով (ըստ ցածր առաձգականությամբ արտադրանքների արտադրության 
բազային ցուցանիշների) շարունակվել է իրականացվել չդիտարկվող (չհաշվառվող) դաշտի 
գնահատումը, օգտագործելով ինչպես տնային տնտեսությունների, այնպես էլ ընտրանքային 
հետազոտությունների արդյունքները: 

2014 թվականին պատրաստվել և հրապարակվել է «Հայաստանի Հանրապետության 
արդյունաբերությունը 2009-2013 թվականներին» վիճակագրական ժողովածուն: 

Հայաստանի Հանրապետության էներգահաշվեկշռի կազմման նպատակով իրականացվող 
աշխատանքների շրջանակում Խորհրդի 2014 թվականի հոկտեմբերի 31-ի թիվ 43-Ն որոշմամբ 
հաստատվել և շրջանառության մեջ է դրվել Ձև թիվ 1-էներգետիկա (տարեկան) «Էներգակիրների 
արտադրության, սպառման և պահուստների մասին» պետական վիճակագրական 
հաշվետվությունը: Նշված հաշվետվական ձևով արդյունաբերության, շինարարության և 
տրանսպորտի ոլորտի տնտեսավարող սուբյեկտներից հավաքագրվել և ամփոփվել է իրենց 
կողմից արտադրված, գնված, ըստ առանձին ուղղությունների սպառված էներգակիրների և այլնի 
վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Հավաքագրված տեղեկատվության, ինչպես նաև Ծառայության 
և Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության 
կողմից հավաքագրված և ամփոփված այլ տեղեկատվության հիման վրա «INOGATE» ծրագրի 
շրջանակում ծրագրի միջազգային փորձագետների կողմից 2015 թվականին կազմվել է 
Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի փորձնական էներգահաշվեկշիռը: Վերջինս 
ներկայացվել է կարծիքի Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների 
նախարարության: Հաշվեկշռի վերջնական տարբերակը կհրապարակվի Ծառայության կողմից: 

 
2.4.3. Գյուղատնտեսություն 

 
 

Գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսության, ձկնորսության և ձկնաբուծության գծով 
վիճակագրական տեղեկությունները` ամսական, եռամսյակային և տարեկան 
պարբերականությամբ, հավաքագրվել և մշակվել են պետական և ամփոփ պետական 
վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերով, հարցաթերթերով ու տեղեկանքներով: Ոլորտը 
բնութագրող վիճակագրական տվյալները հրապարակվել են վիճակագրական ժողովածուներում, 
տարեգրքերում, տեղեկագրերում (յուրաքանչյուր տարի թվով 5), մամուլի 
հաղորդագրություններում և տեղեկատվական ամսական զեկույցներում: 

 Գյուղատնտեսության վիճակագրության ընտրանքային դիտարկման դաշտից (187 
գյուղական համայնք, 7 480 գյուղացիական տնտեսություն) հարցաթերթերի միջոցով (թվով 4, իսկ 
2015 թվականից՝ 5) հավաքագրվել է տեղեկատվություն տնտեսությունների կողմից արտադրված 
բուսաբուծական և անասնաբուծական մթերքի ծավալների, դրանց իրացման ուղղությունների, 
արտադրության վրա կատարված ընթացիկ ծախսերի, միջին բերքատվության և այլնի 
վերաբերյալ:  
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Նպատակ հետապնդելով արդիականացնել ընտրանքային դիտարկման եղանակով 
հավաքագրվող և ոլորտը բնութագրող վիճակագրական ցուցանիշների ցանկը, մշակվել են թվով 4 
նոր հարցաթերթեր (2-ը ամսական և 2-ը տարեկան պարբերականությամբ) և դրանց լրացման 
հրահանգներ, որոնցում դեզագրեգացվել է ընդգրկված ցուցանիշների ցանկը, կատարելագործվել 
հարցաթերթերի ձևաչափը (ինչը հնարավորություն է ընձեռել հնարավորինս հարմար դարձնել 
հաշվարարների և վիճակագիրների կողմից հարցաթերթի լրացման ու ամփոփման գործընթացը և 
լրացված տվյալների ստուգման ու ճշգրտման աշխատանքները): Մշակվել է նաև նոր՝ 
«Բուսաբուծական մթերքի արտադրությունը» թիվ 1 տարեկան հարցաթերթն ու լրացման 
հրահանգը, որը հնարավորություն է ընձեռել գյուղատնտեսության վիճակագրության 
ընտրանքային դիտարկման դաշտում ընդգրկված տնտեսություններից տարեկան կտրվածքով 
հավաքագրել տեղեկատվություն բուսաբուծական մթերքի արտադրության վերաբերյալ: Ամսական 
պարբերականությամբ հավաքագրվող հարցաթերթերում ցուցանիշների հավաքագրման 
կուտակային (աճողական) մեթոդից անցում է կատարվել ամսական (դիսկրետ) մեթոդին:  

Հաշվետու ժամանկահատվածում տարեկան պարբերականությամբ անց է կացվել 
հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքի որակի հետազոտություն, որի արդյունքում 
հավաքագրված տվյալներն ամփոփվել և օգտագործվել են հացահատիկային մշակաբույսերի 
համախառն բերքի և միջին բերքատվության վերաբերյալ տվյալների ճշգրտման համար: 

Տարեկան պարբերականությամբ իրականացրել են հունվարի 1-ի դրությամբ 
հանրապետությունում անցկացված գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակի 
համատարած հաշվառման արդյունքների ընտրանքային ստուճշտումներ` թիվ 1 ու թիվ 2 
տեղեկանքներով: Ստացված տվյալներն օգտագործվել են համատարած հաշվառման արդյունքում 
հավաքագրված տվյալների ճշգրտման համար:  

Ծառայության մեթոդաբանական աջակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության 
գյուղատնտեսության նախարարությունը ձեռնամուխ է եղել ըստ փուլերի վարչական ռեգիստրների 
ձևավորմանն ու վարմանը: Արդյունքում, Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության 
նախարարությունը Ծառայությանն է տրամադրում տեղեկատվություն գյուղատնտեսական մթերքի 
գնումների, գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության, գյուղացիական տնտեսություններում 
արտադրված անասնաբուծական մթերքի ծավալների (Խորհրդի որոշմամբ ուժը կորցրած է 
ճանաչվել Ձև թիվ 24-ԳՏ պետական վիճակագրական հաշվետվական ձևն ու լրացման հրահանգը 
և հավանություն տրվել Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության 
Ձև թիվ 24-ԳՏ-Վ վարչական վիճակագրական հաշվետվության ձևին), Հայաստանի 
Հանրապետությունում ձկան (ձկնաբուծություն) արտադրության ծավալների և անտառային 
տնտեսության (Խորհրդի որոշմամբ ուժը կորցրած է ճանաչվել Ձև թիվ 1-ԱՆՏԱՌ պետական 
վիճակագրական հաշվետվական ձևն ու լրացման հրահանգը և հավանություն տրվել Հայաստանի 
Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության Ձև թիվ 1-ԱՆՏԱՌ վարչական 
վիճակագրական հաշվետվության ձևին) վերաբերյալ:   
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Նպատակ ունենալով ապահովել ոլորտը (մասնավորապես բուսաբուծության) բնութագրող 
ընթացիկ վիճակագրական ցուցանիշների համապատասխանեցումը միջազգային չափանիշներին, 
խնդրո առարկա համատեքստում պատրաստվել են թվով 10 նոր պետական վիճակագրական և 
վիճակագրական ամփոփ հաշվետվությունների ձևեր և դրանց լրացման հրահանգներ, որոնցում 
ընդգրկված ցուցանիշները համապատասխանեցված են գյուղատնտեսական համատարած 
հաշվառման հարցաթերթերում ընդգրված ցուցանիշներին: Հաշվետվական ձևերն ու դրանց 
լրացման հրահանգները հաստատվել են Խորհրդի նորմատիվ որոշումներով և գրանցվել են 
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից (մինչ այդ գործող 
հաշվետվությունների ձևերը և դրանց լրացման հրահանգները ուժը կորցրած են ճանաչվել): Նոր 
հաշվետվական ձևերում ցուցանիշների հավաքագրման կուտակային (աճողական) մեթոդին 
զուգահեռ ներդրվել է նաև դրանց հավաքագրման ամսական (դիսկրետ) մեթոդը:  
 
 

2.7.5.1.Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում 
 
 

 
Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման (ԳՀՀ) նախապատրաստման, 

կազմակերպման և անցկացման, ինչպես նաև ԳՀՀ նյութերի մշակման աշխատանքներն 
իրականացվել են, ղեկավարվելով «Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի դրույթներով, Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշումներով, պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա և 
տարեկան ծրագրերով, Խորհրդի կողմից հավանության արժանացած «Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2014 թվականի գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 
նախապատրաստման, անցկացման, նյութերի մշակման և հրապարակման աշխատանքների 
ժամանակացույցով», այլ որոշումներով և Ծառայության նախագահի հրամաններով: 

2013 թվականին` 
«Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի պահանջների համաձայն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 
թվականի ապրիլի 25-ի 402-ն որոշմամբ, 2013 թվականի նոյեմբերի 10-30-ը ներառյալ 
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր-Խարբերդ, Ազատավան և Շահումյան 
գյուղական համայնքներում, Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նոր Գեղի 
գյուղական համայնքում, Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գանձաքար և 
Այգեհովիտ գյուղական համայնքներում և Բերդ քաղաքային համայնքում անցկացվեց փորձնական 
գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում: Փորձնական ԳՀՀ նպատակն էր փորձարկել ԳՀՀ 
մեթոդաբանական, կազմակերպական սկզբունքները, նյութերի մշակման գործընթացը, այդ 
թվում` մեքենայական մշակման ծրագրերն ու տեխնոլոգիան: 

Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի փորձնական ԳՀՀ նախապատրաստման 
աշխատանքներն իրականացվել են «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի ԳՀՀ 
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նախապատրաստման, անցկացման, նյութերի մեքենայական մշակման և հրապարակման 
աշխատանքների ժամանակացույցի» համաձայն:  

Փորձնական ԳՀՀ կազմակերպական աշխատանքների առաջին փուլով իրականացվել Է  
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի, Հայաստանի Հանրապետության 
Արարատի մարզի Նոր-Խարբերդ, Ազատավան և Շահումյան, Հայաստանի Հանրապետության 
Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքային և Գանձաքար և Այգեհովիտ գյուղական համայնքների և դրանց 
տարածքում գտնվող այլ բնակատեղերի տնտեսությունների ցուցակների կազմման 
աշխատանքները, այնուհետև դրանց հիման վրա կազմվել են կազմակերպական պլանները: 
Կազմված կազմակերպական պլանների հիման վրա ընտրված տարածքները բաժանվել են 
հաշվային, հրահանգչական և հաշվառման տեղամասերի: Հաշվառման, հրահանգչական և 
հաշվային տեղամասերում աշխատանքերն իրականացնելու և այդ աշխատանքների վերահսկման 
համար աշխատանքի են ներգրավվել համապատասխան ժամանակավոր աշխատողներ: 

Բնակչության շրջանում փորձնական գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 
անցկացման նպատակների, խնդիրների, կարգի և ժամկետների մասին պահանջվող իրազեկման 
աշխատանքների շրջանակում տպագրվել են գովազդային բուկլետներ, պաստառներ:  

ԳՀՀ հաշվառման կազմակերպման աշխատանքների շրջանակում՝ 
Հայաստանի Հանրապետությունում ԳՀՀ անցկացման նպատակի, անհրաժեշտության, 

հրատապության և մարտահրավերների, գյուղատնտեսության ընթացիկ իրավիճակի, սպասվելիք 
արդյունքների, հաշվառման հարցաթերթերի և այլնի մասին բնակչությանն իրազեկելու, ինչպես 
նաև մեթոդաբանական աջակցություն ցուցաբերելու նկատառումով 2013 թվականի հոկտեմբեր 
ամսին Ծառայության նախագահը, Խորհրդի անդամները, Ծառայության աշխատակազմի 
գյուղատնտեսության վիճակագրության բաժնի և ԳՀՀ վարչության աշխատակիցների հետ 
միասին այցելել են Հայաստանի Հանրապետության Արարատի, Կոտայքի և Տավուշի 
մարզպետարաններ:  

2013 թվականի նոյեմբեր ամսին հաշվառման դաշտային աշխատանքները վերահսկելու 
նպատակով, Ծառայություն է այցելել ԱՄՆ Գյուղատնտեսության դեպարտամենտի փորձագետ 
Մ.Ստայները, ով հաշվարարների հետ միասին այցելել է Հայաստանի Հանրապետության 
Կոտայքի մարզի Նոր Գեղի և Արարատի մարզի Ազատավան գյուղական համայնքների 
տնտեսություններ և մասնակցել հաշվարարների կողմից հարցաթերթի լրացման գործընթացին: 

Նույնանպատակ առաքելությամբ ԳՀՀ դաշտային աշխատանքների ընթացքում 
Ծառայություն է այցելել նաև ՄԱԿ-ի պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության 
փորձագետ Օ.Կառան, ով մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի 
Շահումյան գյուղական համայնքում դաշտային աշխատանքների ընթացքին:  

2013 թվականի նոյեմբերի 10-30-ը ներառյալ փորձնական ԳՀՀ-ն անց է կացվել 
հաշվարարների կողմից տնտեսություններ այցելելու և հաշվառման հարցաթերթերը լրացնելու 
միջոցով:  
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Փորձնական ԳՀՀ լրացված հարցթերթերը վիճակագրական նպատակով մշակման են 
ենթարկվել Ծառայության ԳՀՀ վարչությունում: Կատարվել են փորձնական ԳՀՀ ընթացքում 
լրացված հարցաթերթի տրամաբանական ստուգման և դրանցում որոշ հարցերի թվային 
ծածկագրման աշխատանքներ, այնուհետև` հարցաթերթերում առկա տվյալների մեքենայական 
մշակում, մասնավորապես` փորձնական ԳՀՀ նյութերի մուտքագրում` հատուկ մշակված 
մուտքագրման ծրագրի միջոցով:  

Արդյունքում ստուգվել և ճշտվել են Հայաստանի Հանրապետության փորձնական ԳՀՀ-ի 
նշված բոլոր գործընթացներում տեղ գտած սխալներն ու թերացումները՝ միտված Հայաստանի 
Հանրապետության հիմնական ԳՀՀ-ի հնարավորինս անթերի անցկացմանն ու ստացվելիք 
արդյունքների արժանահավատության ապահովմանը: 

2014 թվականին` 
Ծառայության ներկայացմամբ և Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականին 

անցկացվելիք ԳՀՀ նախապատրաստման և անցկացման համապետական հանձնաժողովի 
հավանությամբ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից 2014 թվականի 
հունիսի 26-ի թիվ 644-Ն որոշմամբ հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության 2014 
թվականի ԳՀՀ ծրագիրը (հարցաշարը): 

ԳՀՀ նախապատրաստման և անցկացման մեթոդաբանական և կազմակերպչական 
հիմնական դրույթները մշակվել են ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության 
ուղեցույցերի համաձայն՝ ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության, ԱՄՆ 
գյուղդեպարտամենտի և Եվրամիության ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի ներքո` Եվրամիության 
փորձագետների աջակցությամբ: Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների գերակշիռ մասը 
տրամադրվել է դրամաշնորհի տեսքով՝ դոնոր հանրության կողմից՝ ի դեմս Համաշխարհային 
Բանկի, Ավստրիայի կառավարության, ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության և 
Եվրամիության: 

Նախապատրաստվել և հրավիրվել են Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի ԳՀՀ 
կազմակերպման և անցկացման համապետական հանձնաժողովի նիստեր: Մասնավորպես՝ 
համապետական հանձնաժողովի կողմից քննարկվել և հավանության է արժանացել Ծառայության 
կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի ԳՀՀ ծրագրի 
(հարցաշարի) նախագիծը: 

Փորձնական ԳՀՀ արդյունքների հիման վրա կատարված լրամշակումներից հետո, Խորհրդի 
որոշումներով հաստատվել են ԳՀՀ նախապատրաստման, կազմակերպման և անցկացման 
գործընթացները կանոնակարգող փաստաթղթեր` ձևաթղթեր, ցուցումներ, հրահանգներ, 
հարցաթերթեր, հուշատետրեր, մեթոդաբանական դրույթներ, որոնցից 4-ը գրանցվել են 
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից: 

Հուլիսի 31-ի դրությամբ ավարտվել են Հայաստանի Հանրապետության գյուղական 
համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի կողմից «Համայնքներում բնակավայրերի, 
համայնքի տարածքում գտնվող այլ բնակատեղերի և դրանցում առկա տնտեսությունների 
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ցուցակների կազմման աշխատանքները և տրամադրվել Ծառայության մարզային (տարածքային) 
գործակալություններին (բաժիններին):  

Հուլիս-օգոստոս ամիսների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության 10 մարզերում և 
Երևան քաղաքում անց են կացվել Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի ԳՀՀ 
նախապատրաստման և անցկացման մարզային և Երևան քաղաքի հանձնաժողովների նիստեր` 
համայնքների և Երևան քաղաքի վարչական շրջանների ղեկավարների ներկայությամբ, որոնց 
մասնակցել են Ծառայության նախագահը և Ծառայության աշխատանքային խումբը: Նիստերի 
ընթացքում ներկայացվել է ԳՀՀ կարևորությունը, քննարկվել են մարզային հանձնաժողովների և 
համայնքապետերի կողմից ցուցաբերվելիք օժանդակության (այդ թվում` համայնքի բնակչության 
կազմից հաշվարարների թեկնածուների ներկայացման) և ԳՀՀ նախապատրաստման 
աշխատանքների ընթացքի մասին հարցերը: 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքներում և գյուղերում տնտեսությունների 
ցուցակների կազմման աշխատանքների ավարտից հետո մարզային հանձնաժողովների նիստերի 
քննարկմանն է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքային և գյուղական 
համայնքներում սահմանների ճշգրտման, փողոցների անվանումների, թաղամասերի և տների 
համարակալման կարգավորման, համարանիշերի և անվանացույցերի տեղադրման 
գործընթացում առկա թերություններին վերաբերող տեղեկատվություն: 

Օգոստոս ամսվա ընթացքում, իրականացվել են Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքային համայնքների (թվով` 48 և Երևանի 12 վարչական շրջանների) և 2 000 և ավելի 
բնակչություն ունեցող գյուղական համայնքների (թվով 223 գյուղական համայնք) 
տնտեսությունների ցուցակների կազմման աշխատանքները` թվով 522 հրահանգավորված 
ցուցակագրողների կողմից:   

Տնտեսությունների ցուցակների հիման վրա կազմվել են Հայաստանի Հանրապետության 
2014 թվականի ԳՀՀ մարզային (տարածքային) կազմակերպական պլանները, որոնց հիման վրա 
հաստատվել են ԳՀՀ անցկացման համար անհրաժեշտ հաշվային, հրահանգչական և 
հաշվառման տեղամասերի կազմն ու կառուցվածքը, դրանց աշխատակազմի տեղակայման 
համար անհրաժեշտ տարածքների քանակը:  

Օգոստոս ամսվա ընթացքում Ծառայության կողմից հաստատվել են Հայաստանի 
Հանրապետության 2014 թվականի ԳՀՀ անցկացման մարզային ամփոփ և դրանց տարածքային 
կազմակերպական պլանները: 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի ամփոփ կազմակերպական 
պլանի Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում հաստատվել են 91 հաշվառման, 894 
հրահանգչական և 4 462 հաշվային տեղամասեր: 

Նախատեսված գրաֆիկով իրականացվել են ԳՀՀ փաստաթղթերի և ԳՀՀ-ն լուսաբանող 
զանգվածային նյութերի տպագրումն ու առաքումը մարզեր: Մասնավորապես` 

 Երևան քաղաքում և հանրապետության խոշոր մայրուղիներում սեպտեմբերի 10-ից 
տեղադրվել են 11 գովազդային վահանակներ՝ յուրաքանչյուրը 18 քառ.մ մակերեսով:  

 Տպագրվել և բաշխվել են Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի ԳՀՀ-ն 
լուսաբանող երեք տեսակի 25 000 պաստառ, 90 000 բուկլետ, 38 097 օրացույց, ինչպես 
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նաև ԳՀՀ տարբերանշանով 3 000 գովազդային բաժակ, 2 800 գովազդային մագնիս, 2 
250 գովազդային էջանիշ և 5 300 գլխարկ: 

 Նկարահանվել են գովազդային տեսահոլովակներ` խաղարկային և մուլտֆիլմի ձևաչափով, 
որոնք սեպտեմբերի 15-ից մինչև 30-ն անընդմեջ, օրը 3-4 անգամ հեռարձակվել են Հ1,Հ2, 
Արմնյուզ TV, ATV և 7 մարզային հեռուստաալիքներով: 

 ԳՀՀ-ի անցկացման անհրաժեշտության մասին բնակչությանն իրազեկող և լուսաբանող 
գովազդները սեպտեմբերի 10-ից 30-ն անընդմեջ օրվա ընթացքում մի քանի անգամ հնչել 
են ռադիոյով և տեղադրվել www.lurer.com լրատվական համացանցային հրատարակության 
գլխավոր էջում: 

Օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին իրականացվել է ԳՀՀ ժամանակավոր աշխատողների 
հավաքագրումն ու նրանց հետ աշխատանքային պայմանագրերի կնքումը. 

 Ծառայության աշխատակազմի մարզային և Երևան քաղաքի գործակալություններում ԳՀՀ 
աշխատանքները համակարգողներ` 63 մարդ, 

 հաշվառման տեղամասի վարիչներ և նրանց օգնականներ` 182 մարդ, 
 հրահանգիչ-հսկիչներ`  985 մարդ, 
 հաշվարարներ` 4 688 մարդ: 

Սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին անց են կացվել Ծառայության աշխատակազմի 
մարզային գործակալությունների, նրանց տարածքային բաժինների պատասխանատու անձանց, 
մարզերում ԳՀՀ աշխատանքները համակարգողների, հաշվառման տեղամասերի վարիչների և 
նրանց օգնականների հրահանգավորումներ` Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի 
ԳՀՀ հարցաթերթը լրացնելու կարգի մասին հրահանգի ուսուցում և ժամանակավոր ներգրավված 
աշխատողների պարտականություններին առընչվող փաստաթղթերի հետ ծանոթացում: 

Հոկտեմբերի 8-10-ն ընկած ժամանակաընթացքում հաշվարարների կողմից տների 
(տնտեսությունների) նախնական շրջայցի ընթացքում, ինչպես նաև հոկտեմբերի 11-31-ը 
Հայաստանի Հանրապետության ԳՀՀ տվյալների հավաքագրման (հաշվառման անցկացման) և 
նոյեմբերի 1-4-ն ընտրանքային վերահսկիչ շրջայցի ընթացքում Ծառայության ԳՀՀ վարչության 
աշխատակիցներն օգնության կարգով գործուղվել են Հայաստանի Հանրապետության մարզեր և 
տարածքներ: 

Հանրապետության 866 գյուղական և 49 քաղաքային համայնքների ղեկավարների կողմից 
լրացվել և Ծառայությանն են տրամադրվել գյուղական և քաղաքային համայնքներում ԳՀՀ Ձև 
թիվ 2-ԳՀՀ հարցաթերթերը: 

Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի 
կողմից լրացվել և Ծառայությանն են տրամադրվել ԳՀՀ-ի Ձև թիվ 3-ԳՀՀ հարցաթերթերը: 

Կարևորելով ԳՀՀ արդյունքներով ստացված տվյալների ամբողջականությունն ու որակը, 
հաշվառման միավորների ծածկույթը, հաշվառման գործընթացում առաջացած անճշտությունների 
ձևերն ու չափերը գնահատելու անհրաժեշտությունը, ԳՀՀ տվյալների հավաքագրումն 
ավարտելուց հետո, 2014 թվականի նոյեմբերի 28-ից դեկտեմբերի 14-ը ներառյալ անց է կացվել 
հետգյուղատնտեսական հաշվառում (ՀԳՀ): Այն իրականացվել է պատահական ընտրանքի 
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սկզբունքով հանրապետության 10 մարզերի 134 գյուղական և քաղաքային համայնքներում՝ 134 
հաշվարարների և 29 հրահանգիչ-հսկիչների կողմից: 

2014 թվականի դեկտեմբեր ամսից սկսվել և ավարտվել է ԳՀՀ նյութերի (պայուսակներում 
տեղադրված հարցաթերթեր, ուղեկցող թերթեր և այլ փաստաթղթեր) տեղափոխումը մարզային 
գործակալություններից Ծառայության ԳՀՀ վարչություն, վարչության աշխատակիցների կողմից 
դրանց ընդունումը և պահեստավորումն ըստ վարչատարածքային բաժանման: 

2015 թվականին՝  
ԳՀՀ նյութերի հետագա մշակումը կատարվել է կենտրոնացված կարգով՝ Ծառայության ԳՀՀ 

վարչությունում այդ նպատակով ժամանակավոր ներգրավված աշխատախմբերի՝ տվյալները 
ստուգող/ծածկագրողների և տվյալները մուտքագրողների կողմից:  

Փետրվարի սկզբից ԳՀՀ և ՀԳՀ հարցաթերթերի ստուգման/ծածկագրման և մուտքագրման 
համար իրականացվել է ստուգող/ծածկագրողների և մուտքագրողների հավաքագրում, նրանց 
հետ աշխատանքային պայմանագրերի կնքում և հրանգավորում՝ 

 ԳՀՀ վարչության տվյալների մշակման և դասակարգումների բաժնի աշխատակիցների 
կողմից ստուգող/ծածկագրողների հրահանգավորում: 

 ԳՀՀ վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման բաժնի 
աշխատակիցների կողմից մուտքագրողների հրահանգավորում: 

Տվյալների ստուգման/ծածկագրման ժամանակ իրականացվել են ԳՀՀ լրացված 
հարցաթերթերում առկա տեղեկատվության տրամաբանական ստուգում, ինչպես նաև` տվյալ 
համայնքից դուրս այլ համայնք(ներ)ի մասին տեղեկատվության առկայության դեպքում` դրանց 
աշխարհագրական ծածկագրերի գրառում` ծածկագրում: 

2015 թվականի փետրվարի 1-ից մինչև հուլիսի 1-ը ստուգող-ծածկագրողների ժամանակավոր 
աշխատախմբի կողմից կատարվել է ԳՀՀ լրացված հարցաթերթերի տրամաբանական ստուգում, 
իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև` համայնքային միավորների ծածկագրում: 

2015 թվականի փետրվարի 20-ից միչև օգոստոսի 16-ը մուտքագրողների ժամանակավոր 
աշխատախմբի կողմից կատարվել է ԳՀՀ հարցաթերթերի տվյալների մուտքագրում` 
համապատասխան մուտքագրման ծրագրի միջոցով, որի արդյունքում ձևավորվեց ԳՀՀ 
տվյալների բազան:  

2015 թվականի օգոստոսի 1-ից դեկտեմբերի 11-ն իրականացվել է դեռևս ԳՀՀ 
նախապատրաստական փուլում մշակված ելքային աղյուսակների վերջնական մշակումը` 
բովանդակային և արտաքին ձևավորման վերջնականացման նպատակով, ինչպես նաև` դրանց 
ստացման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքների մշակումը: ԳՀՀ ելքային 
աղյուսակները բաժանվել են 14 խմբի` ԳՀՀ հարցաթերթի հոդվածներին և հարցերին 
համապատասխան: Դրանք են. 

1. Տնտեսության հողեր` գյուղատնտեսական նշանակության, օգտագործված հողեր, 
չօգտագործված հողեր, այլ հողեր, 

2. Տնտեսության հողատեսքեր` գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածություններ, 
3. Տնտեսության բազմամյա տնկարկների (ներառյալ տնամերձը և այլ համայնքներում/ 
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բնակավայրերում ունեցած հողերը) տարածություններ, 
4. Բույսերի ոռոգման մեթոդներ, 
5. Բույսերի պաշտպանություն, 
6. Գյուղատնտեսական կենդանիներ և թռչուններ, 
7. Ձկնաբուծություն, 
8. Գյուղատնտեսական շենք/շինություններ, 
9. Աշխատուժ, 
10. Արտադրված մթերքի օգտագործում, 
11. Ագրոտուրիզմ, 
12. Վարկեր, 
13. Կոոպերացիա, 
14. Հաշվառում: 

 
2.4.4. Շինարարություն 

 
 

Վիճակագրական ցուցանիշների համընդգրկունության ապահովման և հաշվարկման 
մեթոդաբանությունների կատարելագործման և որպես դրա հետևանք ու նախապայման` 
բնակչության միջոցների հաշվին իրականացվող շինարարության ծավալների ամբողջական 
բացահայտման ու արտացոլման նկատառումներով պայմանավորված` շարունակվել են 
անհատական բնակելի շենքերի և մասնավոր շինարարական օբյեկտների դիտարկումները 
(շրջագայությունների միջոցով)` ձևավորելով ու պարբերաբար արդիականացնելով այդ 
շինարարական օբյեկտների ցանկը: 

Շարունակվել են աշխատանքները շինարարության վիճակագրության տեղեկատվական 
բազաների առավել ամբողջականացման նպատակով, ռեգիստրների ձևավորման և հաշվառման 
ցանցի արդիականացման ուղղությամբ:  

2015 թվականին փոփոխվել են պետական վիճակագրական 3 հաշվետվական ձևերը ու 
դրանց լրացման հրահանգները, ինչպես նաև ներդրվել է մեկ նոր պետական վիճակագրական 
հաշվետվության ձև ու լրացման հրահանգ և ուժը կորցրած է ճանաչվել պետական 
վիճակագրական մեկ հաշվետվական ձև: Խնդրո առարկա փոփոխությունները հիմնականում 
պայմանավորված են եղել ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածության կրճատման 
նկատառումներով, ինչպես նաև հավաքագրվող վիճակագրական որոշ ցուցանիշների 
բովանդակության` ըստ ոլորտային պատկանելիության հստակեցման, ինչպես նաև տարեկան 
կտրվածքով տվյալների հավաքագրման անհրաժեշտությամբ: 

Հաշվետվական ձևերի փոփոխմամբ պայմանավորված և վիճակագրական տվյալների 
մշակման և ամփոփման աշխատանքների մեքենայացման նպատակով՝ վերանայվել և մշակվել են 
նոր համակարգչային ծրագրեր: 
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2.4.5. Տրանսպորտ և կապ 
 

Տնտեսական գործունեության տեսակների խմբ. 2-ի և Արտադրանքի դասակարգում` ըստ 
գործունեության տեսակների Հայաստանի դասակարգիչներին համապատասխան` տրանսպորտի 
և կապի ոլորտների վիճակագրության վարման նպատակով աշխատանքներ են իրականացվել 
տրանսպորտի և կապի ոլորտի բիզնես ռեգիստրի բազայի պարբերաբար արդիականացման, 
հաշվառման և ապահովման ուղղությամբ (այսպես, ընդլայնվել է ավտոմոբիլային տրանսպորտի 
բեռնափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպությունների մշտադիտարկման դաշտը՝ 2013 
թվականի թվով 96 կազմակերպության փոխարեն 2015 թվականին կազմելով 122 
կազմակերպություն):  

Ավտոմոբիլային տրանսպորտի հիմնական ցուցանիշների (բեռնաուևորափոխադրումների, 
բեռնաուղևորաշրջանառության) գծով չդիտարկվող (չհաշվառվող) դաշտի գնահատման 
գործիքների կիրառման և դրանց ըստ միջազգային չափորոշիչների մեթոդաբանության 
կատարելագործման նպատակով ավտոմոբիլային տրանսպորտի ոլորտում ամփոփ հիմնական 
ցուցանիշների համար կիրառվել են չհաշվառված դաշտի ճշգրտման գործակիցներ: Վերջիններս 
կիրառվել են յուրաքանչյուր ամիս` ավտոմոբիլային տրանսպորտի հիմնական ցուցանիշների 
(բեռնաուևորափոխադրումներ, բեռնաուղևորաշրջանառություն, ստացված հասույթներ) 
ծավալների ճշգրտման նպատակով: 

Տրանսպորտի և կապի ծառայությունների ոլորտի վիճակագրության մեթոդաբանության 
գործող միջազգային չափանիշներին ու ստանդարտներին համադրելիության ապահովման և 
հավաքագրվող ցուցանիշների արդիականացման նպատակով 2013-2015 թվականներին 
պարբերաբար փոփոխվել և կատարելագործվել են ոլորտի հաշվետվական ձևերը: 

Միջազգային մեթոդաբանությամբ սահմանված չափանիշներով ըստ Տնտեսական 
գործունեության տեսակների խմբ. 2-ի, Արտադրանքի դասակարգում ըստ գործունեության 
տեսակների Հայաստանի դասակարգիչների ներդրմամբ, հավաքագրվող ցուցանիշների 
կրկնությունների բացառման և դրանց օգտագործման արդյունավետության բարձրացման, ինչպես 
նաև ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածության նվազեցման անհրաժեշտությամբ 
պայմանավորված` վերջին 3 տարիների ընթացքում վերանայվել են տրանսպորտի և կապի գծով 
պետական վիճակագրական թվով 21 հաշվետվական ձևեր և դրանց լրացման հրահանգներ և 
ուժը կորցրած են ճանաչվել թվով 6 հաշվետվական ձևեր: 

Որակի ապահովման շրջանակներում կատարվել են վիճակագրական արտադրանքի 
գործընթացների նկարագրության աշխատանքներ և ստեղծվել են հետևյալ վիճակագրական 
արտադրանքների մոդուլները`  

1. Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտ (1-ամսական, 1-տարեկան), 
2. Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտ (1-ամսական, 2-տարեկան), 
3. Օդային տրանսպորտ (1-ամսական, 2-եռամսյակային, 3-տարեկան), 
4. Էլեկտրատրանսպորտ (մետրոպոլիտեն, ճոպանուղի և տրոլեյբուս) (1-ամսական,                

1-տարեկան), 
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5. Արդյունաբերական (ոչ ընդհանուր օգտագործման) նշանակության երկաթուղային 
տրանսպորտ (1-տարեկան), 

6. Ճանապահրատրանսպորտային պատահարներ (1-ամսական, 2-տարեկան), 
7. Փոստային և սուրհանդակային գործունեություն (1-ամսական, 1-եռամսյակային, 1-

տարեկան), 
8. Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներ (1-տարեկան), 
9.Կապի (հեռուստառադիոծրագրերի կազմում և հեռարձակում, հեռահաղորդակցություն) 

գործունեություն (1-ամսական, 4-տարեկան): 
 

2.4.6. Առևտուր և այլ ծառայություններ 
 

 

ՏԳՏՀԴ խմբ. 2-ի և ԱԴԳՏ-ի Հայաստանի դասակարգիչների ներդրմամբ, ինչպես նաև 
Հայաստանի հանրապետության էներգառեսուրսների հաշվարկման համար անհրաժեշտ 
ցուցանիշների ընդգրկմամբ պայմանավորված վերանայվել են ոլորտի մի շարք պետական 
վիճակագրական հաշվետվական ձևեր: Մասնավորապես, փոփոխության են ենթարկվել 
«Առևտրի շրջանառության մասին» Ձև թիվ 1-առևտուր (ամսական) և «Առևտրի շրջանառության 
մասին» Ձև թիվ 1-առևտուր փոքր (եռամսյակային) պարբերականությամբ ներկայացվող 
պետական վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերը:  

Հայաստանի Հանրապետությունում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտի 
վարչական ռեգիստրի կայացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի 
նախարարության հետ համատեղ մշակվել է «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և 
տեղեկատվական ծառայությունների մասին» Ձև թիվ 1-ՏՏ (ամսական) պետական 
վիճակագրական ամփոփ հաշվետվական ձևը: 

Կատարվել են պետական վիճակագրական հաշվետվությունների տվյալների 
մուտքագրման, մշակման և ամփոփ ելքային աղյուսակների ստացման համար համակարգչային 
ծրագրերի փոփոխություններ և լրացումներ: 

Շարունակվել են աշխատանքները առևտրի և այլ ծառայությունների ոլորտի 
կազմակերպությունների վիճակագրական դաշտի արդիականացման ուղղությամբ: 

Մանրածախ առևտրի շրջանառության ամբողջականության ապահովման 
նկատառումներով, պարբերաբար անց են կացվել հանրապետությունում հաշվառված 
սպառողական ապրանքների շուկաների ընտրանքային դիտարկումներ` ըստ ապրանքային 
խմբերի (պարենային, ոչ պարենային), վաճառատեղերի քանակի, մեկ վաճառատեղի օրական 
ապրանքաշրջանառության ծավալի: Ստացված արդյունքներն այնուհետ կիրառվել են առևտրի 
վիճակագրության գործիքակազմի ու մեթոդաբանության կատարելագործման համար: 
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2.4.7.Գներ և սակագներ 
 

  

ՏՏԳՀԴ-ի խմբ. 2-ի ներդրմամբ պայմանավորված 2013-2015 թվականներին շարունակվել են 
արդյունաբերական արտադրանքի գների ինդեքսների հաշվարկման մեթոդաբանության 
կատարելագործման աշխատանքները: Իրականացվել է արդյունաբերական բազային 
կազմակերպությունների նոր ընտրանք, սկսվել է դրանց կողմից արտադրված 
արտադրատեսակների գների մասին տվյալների հավաքագրում: Ստացվող տվյալների 
վերլուծության շնորհիվ, իրականացվում են հիմնական արտադրատեսակների ընտրանքի և 
դրանց կոդավորման աշխատանքները:  

Արտադրատեսակների գնային և ծավալային տվյալների հավաքագրման և մշակման համար 
ստեղծվել են համապատասխան էլեկտրոնային աղյուսակներ բազային արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների, ինչպես նաև մարզային գործակալությունների համար, ինչի շնորհիվ աճել է 
տվյալների ներկայացման օպերատիվությունը, ստուգման աշխատանքների արդյունավետությունը 
և որակը: 

Շարունակվել են աշխատանքները Հայաստանի Հանրապետության սպառողական գների 
ինդեքսի (ՍԳԻ) մեթոդաբանության կատարելագործման նպատակով: Հաշվի առնելով ՍԳԻ-ի 
հաշվարկման միջազգային փորձը, որտեղ ներկայում առաջնայնությունը տրվում է ՍԳԻ-ի 
զամբյուղի տեսակարար կշիռների առավել հաճախակի վերանայմանը (առավել ընդունելի 
տարբերակ է համարվում տարեկան պարբերականությամբ կշիռների վերանայումը, եթե տվյալ 
երկիրն ունի կշիռների հաշվարկների համար անհրաժեշտ տեղեկատվության հասանելիության և 
օպերատիվության հնարավորություն), ինչպես նաև «Թվինինգ» ծրագրի շրջանակում 
Եվրամիության փորձագետների առաջարկներն ու խորհրդատվությունը, սկսած 2015թ. հունվարից 
վերանայվել է սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկման մեթոդաբանությունը: Համաձայն 
վերանայված մեթոդաբանության, Հայաստանի Հանրապետությունում ՍԳԻ-ի հաշվարկման 
համար կշիռների վերանայումն այսուհետ իրականացվելու է տարեկան պարբերականությամբ՝ 
բազիսային ժամանակաշրջան ընդունելով նախորդ տարվա դեկտեմբեր ամիսը:  

ՍԳԻ-ի հաշվարկման համար դիտարկվող ապրանք–ծառայությունների ընդհանուր քանակը 
մնացել է անփոփոխ` 470, սակայն ապրանք (ծառայություն)-ներկայացուցիչների թվակազմն 
արդիականացվել և ավելացել է` կազմելով 1 076 միավոր՝ 2011 թվականից դիտարկվող 901-ի 
փոխարեն: Ներքին շուկայում տեղի ունեցող գործընթացներին համապատասխանեցնելու 
նպատակով 2015թ. ՍԳԻ-ի զամբյուղում ընդգրկված 470 անվանում ապրանք-ծառայություններից 
10-ը վերանայվել և փոխարինվել են նմանատիպ կամ այլ ապրանքներով (ծառայություններով), 
իսկ 42-ի համար կատարվել են տեխնիկական բնութագրերի, չափի միավորի կամ այլ 
յուրահատկությունների ու չափանիշների փոփոխություն ու ճշգրտում:           

Միաժամանակ, կատարվել է Հայաստանի Հանրապետության հետազոտվող 10 
բնակավայրերի (ըստ մարզերի) և Երևան քաղաքի տեսակարար կշիռների վերահաշվարկ՝ հիմք 
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ընդունելով մշտական բնակչության թվաքանակը, ապրանքաշրջանառության և ծառայությունների 
ծավալների մասին 2014 թվականին փաստագրված տարածաշրջանային ցուցանիշները:  

Իրականացվել են նախապատրաստական աշխատանքներ ՍԳԻ-ի կազմում ընդգրկված 
ապրանքներն ու ծառայություններն Անհատական սպառում` ըստ նպատակների դասակարգչին 
համապատասխան դասակարգելու (Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի 
2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 876-Ն հրաման, Հայաստանի Հանրապետության 
էկոնոմիկայի նախարարի 2014 թվականի հունիսի 2-ի թիվ 513-Ն հրաման) ուղղությամբ: 
Մասնավորապես, պատրաստվել են համապատասխան աղյուսակներ գների դիտարկման և 
մուտքագրման աշխատանքների համար: 

Հայաստանի Հանրապետության բոլոր տարածաշրջանների 187 գյուղական 
բնակավայրերում ընտրանքային եղանակով ընտրված 7 480 գյուղացիական տնտեսություններում 
(յուրաքանչյուր գյուղում 40 տնտեսություն) կատարվել է գյուղատնտեսական մթերքի իրացման և 
գյուղատնտեսության արտադրության միջոցների գնման գների, քանակի ու ծավալների 
ամենամսյա հետազոտություն: Ստացված տվյալների հիման վրա հաշվարկվել են 
հանրապետությունում գյուղատնտեսական մթերքի իրացման գների ինդեքսներն իրացման 3 
ուղիներով (մթերող կազմակերպություններին, անհատ ձեռնարկատերերին, գյուղատնտեսական 
մթերքի շուկայում (61 ապրանքատեսակ)), և գյուղատնտեսության արտադրության միջոցների 
գնման գների ինդեքսներ (92 անվանում արտադրության միջոցներ): Գյուղատնտեսական մթերքի 
իրացման ու արտադրության միջոցների գնման գների ինդեքսի հաշվարկային աղյուսակներում 
ստեղծվել են ամսական նոր ինդեքսային շարքեր՝ նախորդ տարվա միջին ցուցանիշի համեմատ:  

Արտաքին առևտրի գների ինդեքսի հաշվարկման նպատակով մշակվել են էլեկտրոնային 
աղյուսակներ ամսական պարբերականությամբ, 3 ուղղություններով՝ ըստ բոլոր երկրների, ԱՊՀ 
երկրների և ոչ ԱՊՀ երկրների: «Ոչ ԱՊՀ երկրներ» խմբից իրականացվում է նաև գների 
ինդեքսների հաշվարկ ըստ Եվրամիության երկրների:  

Սկսած 2015թ. հունվարից Եվրասիական տնտեսական միության կողմից հաստատված 
անվանացանկով և ցուցանիշներով ամենամսյա տեղեկատվություն է ներկայացվել տնտեսության 
տարբեր ոլորտներում գների և գների ինդեքսների վերաբերյալ: Արտաքին առևտրի գների 
ինդեքսների մասով մշակվել է նոր ծրագրային փաթեթ, ըստ որի՝ առանձին հաշվարկներ են 
իրականացվել Եվրասիական միության անդամ երկրների հետ փոխադարձ առևտրի գների 
ինդեքսների համար:  

Մասնակցություն է ցուցաբերվել 2014 թվականի տվյալներով ՀՆԱ-ի և ազգային արժույթի 
գնողունակության համարժեքության հաշվարկման միջազգային համադրումների ծրագրի 
շրջանակներում ԱՊՀ տարածաշրջանային համադրումների աշխատանքներին, որոնց 
վերջնական արդյունքները կամփոփվեն 2017 թվականին:  

Կազմակերպվել և իրականացվել են շուրջ 2 000 անվանում սպառողական ապրանք-
ծառայություն ներկայացուցիչների, շինանյութերի բաղադրամասերի և ներդրումային 
ապրանքների գների մասին տեղեկատվության հավաքագրման, ամփոփման աշխատանքներ: 
Գնադիտարկումներն եռամսյակային պարբերականությամբ կազմակերպվել և իրականացվել են 
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Երևան, Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում: Պատրաստվել են գնային տեղեկատվության 
մուտքագրման էլեկտրոնային աղյուսակներ: Կատարվել են հրահանգավորումներ գներ դիտարկող 
մասնագետների մասնակցությամբ:  

Ամսական պարբերականությամբ Ծառայության կայքէջում տեղեկանքի և ամփոփ 
աղյուսակների տեսքով հրապարակվել է մամուլի հաղորդագրություն՝ սպառողական գների 
փոփոխությունների (գնաճի) մասին: Կայացել են հանդիպումներ, հարցազրույցներ և մամուլի 
ասուլիսներ զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ` Հայաստանի 
Հանրապետությունում գնաճի և ՍԳի-ի հաշվարկման մեթոդաբանական հարցերի շուրջ: 

Ծառայության պաշտոնական կայքէջի թարմացման և վերակառուցման նպատակով 
պատրաստվել ու լրացվել են տնտեսության տարբեր ոլորտների վերաբերյալ գների ինդեքսների 
մասին տվյալների դինամիկ շարքեր: 

Ազգային հաշիվներում, որպես դեֆլյատորներ օգտագործելու նպատակով, կատարվել է 
տնտեսության առանձին ճյուղերի գների ինդեքսների լրացուցիչ հաշվարկ` եռամսյակային 
(նախորդ եռամսյակի, նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի համեմատ) և տարեկան 
կտրվածքներով: Միաժամանակ, Հայաստանի Հանրապետության մակրոցուցանիշների 
վերահաշվարկման, մասնավորապես ՀՆԱ-ն մշտական գներով հաշվարկելու համար, 
իրականացվել է գների ամսական ինդեքսների լրացուցիչ հաշվարկ նախորդ տարվա նկատմամբ` 
ըստ ՀՆԱ-ի առանձին բաղադրատարրերի: 

 
 

2.4.8. Աշխատանքի շուկա 
 
 
 

Կատարելագործվել է զբաղվածության և աշխատավարձի վերաբերյալ տեղեկատվության 
հավաքագրման և ամփոփման մեթոդների գործիքակազմը, ընդլայնվել վարչական ռեգիստրների 
տվյալների կիրառման շրջանակը:  

Ըստ տնային տնտեսություններում իրականացված հետազոտության արդյունքների, 
գնահատվել են աշխատանքի շուկան համակողմանիորեն բնութագրող ցուցանիշներն ըստ սեռի, 
քաղաք/գյուղ բաշխվածության, Հայաստանի Հանրապետության մարզերի, տնտեսական 
գործունեության տեսակների, տնտեսության հատվածների, գյուղատնտեսական և ոչ 
գյուղատնտեսական ոլորտների և այլն: 

Կազմակերպություններից հավաքագրվող հաշվետվական ձևերի և դիտարկման 
հարցաթերթի, գործող ցուցանիշների և կիրառվող հասկացությունների, սահմանումների 
լրամշակման, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, միջազգային ստանդարտներին 
հնարավորինս համապատասխանեցման և (կամ) դրանց տեղայնացման, աշխատանքի շուկան 
բնութագրող տեղեկատվության ամբողջականացման և նոր ցուցանիշների ընդգրկման 
նկատառումներից ելնելով, վերանայվել են տվյալների հավաքագրման գործիքները:  
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Հաշվետու ժամանակահատվածում շարունակվել են աշխատանքի վիճակագրության 
մշտադիտարկմամբ ընդգրկված միավորների արդիականացման, տվյալների բազայում 
վիճակագրական միավորների վավերապայմանների (ռեկվիզիտների) վերանայման, ինչպես նաև 
«հատվող» փոփոխականների մասով աշխատանքի վիճակագրության և բիզնես ռեգիստրի 
բազաների նույնականության ապահովման աշխատանքները: Ընդլայնվել է էլեկտրոնային 
փոստով տեղեկատվություն ներկայացնող և սկզբնական տվյալները (միկրո տվյալների բազան) 
էլեկտրոնային բազաներով ներկայացնող կազմակերպությունների քանակը, որի արդյունքում 
աճել է տեղեկատվության ներկայացման օպերատիվության մակարդակը, կրճատվել` 
համապատասխան հաշվետվական ձևերի տպաքանակը, բարձրացվել հավաքագրվող տվյալների 
որակը և աշխատանքի արտադրողականությունը: 

Շարունակաբար կատարելագործվել են տվյալների մուտքագրման, սխալների 
հայտնաբերման, տրամաբանական ստուգման, ելքային աղյուսակների ստացման ալգորիթմները 
և համակարգչային մշակման ծրագրերը: Արդյունքում` ընդլայնվել է ելքային աղյուսակների ցանկը, 
ցուցանիշների դեզագրեգացման աստիճանը` հավաքագրվող ցուցանիշների համախումբը 
հնարավորինս ամփոփելով նաև մարզային, տարածաշրջանային, գյուղ-քաղաք, սեռային 
բաշխվածությամբ` հարստացնելով ոլորտը բնութագրող ցուցանիշների կազմը և 
բովանդակությունը:  

Հաշվի առնելով զբաղվածության ոլորտի գերակա խնդիրները, աշխատանքի շուկայի 
վերաբերյալ առավել համակողմանի և հնարավորինս մանրամասնեցված տվյալների առկայության 
կարևորությունը, ինչպես նաև համապատասխան ոլորտի միջազգային փորձագետների 
խորհրդատվությունը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ֆինանսական 
աջակցությամբ 2014 թվականի հունվարից իրականացվել է Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմաննների ամբողջացված հետազոտությունից (ՏՏԿԱՀ) առանձնացված աշխատուժի 
հետազոտություն (ԱՀ)՝ 7 800 տնային տնտեսությունների ընտրանքով: Տվյալների մշակման 
նպատակով մշակվել են տեղեկատվության մուտքագրման փուլի համար անհրաժեշտ ստուգիչ 
ալգորիթմները, ինչպես նաև ելքային ցուցանիշների հաշվարկման ալգորիթմները:  

Հայաստանի Հանրապետության աշխատաշուկան բնութագրող ԱՀ արդյունքներով 
հաշվարկված առանցքային ցուցանիշները հրապարակվել են եռամսյակային 
պարբերականությամբ «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը» 
տեղեկատվական ամսական զեկույցում (հայերեն և ռուսերեն): Հետազոտության տարեկան 
արդյունքները զետեղվել են «Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում» 
ժողովածուներում (հայերեն և անգլերեն), «Հայաստանի վիճակագրական տարեգրքում» (հայերեն, 
ռուսերեն և անգլերեն) և այլ հրապարակումներում: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի 
ֆինանսավորմամբ, տարեկան պարբերականությամբ իրականացվել է «Աշխատողների և 
աշխատավարձի դիտարկումն առևտրային փոքր և գերփոքր կազմակերպություններում» 
ընտրանքային հետազոտությունը, որի արդյունքներն օգտագործվել են վարձու աշխատողների 
անվանական միջին աշխատավարձը և զբաղվածների թվաքանակն ըստ տնտեսության 
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հատվածների, գործունեության տեսակների և Հայաստանի Հանրապետության մարզերի 
հաշվարկելու համար: 

Միջազգային համագործակցության շրջանակում. 
1) Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության (ԱՄԿ) և ՄաստերՔարդ հիմնադրամի 

Work4Youth ծրագրի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության մարզերի և Երևան քաղաքի    
3 300 տնային տնտեսություններում 2014 թվականին իրականացվել է 15-29 տարեկան 
երիտասարդների զբաղվածության հիմնահարցերին առնչվող «Անցում դպրոցից դեպի 
աշխատանք» միանվագ հետազոտությունը, որը 2012 թվականին իրականացված նույնանուն 
հետազոտության երկրորդ շրջափուլն էր: 

2) Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության ու Եվրոստատի 
միջազգային համադրման ծրագրի շրջանակում, 2014 թվականի գնային հարաբերությունների 
կազմման և ազգային արժույթի գնողունակության համարժեքության հաշվարկման նպատակով 
2015 թվականին պետական կառավարման ոլորտի 25 հիմնարկներից հավաքագրվել, մշակվել և 
ամփոփվել է ըստ զբաղմունքի տեսակների վարձու աշխատողների աշխատանքի 
վարձատրության վերաբերյալ տեղեկատվությունը:  

3) ԱՄԿ և ԱՄՆ աշխատանքի դեպարտամենտի «Հայաստանում 2015 թվականի երեխայի 
աշխատանքի ազգային հետազոտության իրականացման և դրա արդյունքների վերաբերյալ 
զեկույցի կազմման մասին» ծրագրի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության մարզերի և 
Երևան քաղաքի 6 520 տնային տնտեսություններում իրականացվել է 5-17 տարեկան երեխաների 
զբաղվածության հիմնահարցերին առնչվող «Երեխայի աշխատանքի ազգային միանվագ 
հետազոտություն»-ը, որի արդյունքների վերլուծության հիման վրա կպատրաստվի զեկույց: 

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի շուկան բնութագրող ցուցանիշների 
համախումբը, դրանց հաշվարկման մեթոդաբանությունը և ներկայացման ձևաչափը ԱՄԿ և 
Եվրամիության վիճակագրական ծառայության (Եվրոստատի) ստանդարտների հետ 
հնարավորինս ներդաշնակեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է ոլորտի վերաբերյալ 
միջազգային փորձը: Արդյունքում` զգալիորեն ընդլայնվել է տնային տնտեսություններում 
իրականացվող աշխատուժի հետազոտությամբ ստացվող ցուցանիշների կազմը, վերանայվել որոշ 
առանցքային ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդաբանությունը և ամփոփ տվյալների 
ներկայացման ձևաչափը:  

Պատրաստվել և ներքին ու արտաքին սպառողներին է ներկայացվել աշխատանքի շուկայի 
վերաբերյալ բազմաբովանդակ տեղեկատվություն: 

Պարբերաբար զանազան տեղային և միջազգային համաժողովներում, գիտաժողովներում, 
կլոր սեղաններում ներկայացվել է աշխատանքի վիճակագրության մեթոդաբանությունը, 
Հայաստանի Հանրապետության աշխատաշուկայի սեռային, մարզային իրավիճակը բնութագրող 
վիճակագրությունը: 

 


