
Որակի հռչակագիր Պարենային հաշվեկշիռ  

 

Ընդհանուր տեղեկատվություն վիճակագրական արտադրանքի մասին 

0.1 Անվանումը Պարենային հաշվեկշիռ 

0.2 Ոլորտը Պարենային ապահովություն 

0.3 Պատասխանատու 

մարմինը, բաժինը, անձը 

և այլն 

Արմստատ 

Գյուղատնտեսության և պարենային ապահովության 

վիճակագրության բաժին 

Բաժնի պետ 

Արսեն Ավագյան 

Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան 0010, 

Հանրապետության պողոտա, Կառավարական 3 շենք 

Հեռախոս` +374 11 524 4 57 

Էլ. փոստ`  agriculture@armstat.am, info@armstat.am 

0.4 Նպատակը և 

պատմությունը 

Նպատակն է՝ Հայաստանի Հանրապետությունում պարենի 

մատակարարումների, այն է` պարենի առկայության և 

օգտագործման ուղղությունների վերաբերյալ համապարփակ 

տեղեկատվության ներկայացում: 

 

Պատմականորեն պարենային հաշվեկշիռներ կազմելու 

անհրաժեշտությունն առաջացել է Երկրորդ աշխարհամարտից 

հետո` պայմանավորված պարենի արտադրության և 

մատակարարման ընդհատումներով: ՀՀ-ում պարենային 

հաշվեկշիռները կազմվում են 2002թ-ից: Տարիների ընթացքում 

դրանք պարբերաբար կատարելագործվել են միջազգային 

դասակարգումներին, ցուցանիշների կազմին և այլ չափորոշիչներին   

համապատասխան:  

0.5 Օգտագործողները և 

կիրառումը 

Վիճակագրական տեղեկատվության հիմնական օգատագործողներն 

են` պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինները, հասարակական, գիտակրթական, ֆինանսական 

կազմակերպությունները, գործարար համայնքը, զանգվածային 

լրատվամիջոցները, միջազգային կազմակերպությունները և այլն: 

Պարենային հաշվեկշիռները կիրառվում են որոշակի 

ժամանակահատվածում երկրի պարենային ապահովության 

ամբողջական նկարագրության, պարենի անբավարար 

մատակարարման հետ կապված ռիսկերի գնահատման, 

պարենային ապահովության բնագավառում քաղաքական 

որոշումների կայացման և այլ նպատակներով: 

0.6 Տեղեկությունների 

աղբյուրները 

Պարենային հաշվեկշիռներ կազմելու նպատակով հիմնական 

տեղեկատվական աղբյուր են հանդիսանում՝ Արմստատի 

վիճակագրական ամփոփ տվյալները, վարչական ռեգիստր 

հանդիսացող ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության, ՀՀ եկամուտների 

կոմիտեի մաքսային ծառայության կողմից ներկայացվող 
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տեղեկությունները, ինչպես նաև Արմստատի կողմից իրականացվող 

տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված 

հետազոտության տվյալներն ու փորձագետների 

գնահատականները: 

0.7 Տվյալների հավաքման 

իրավական 

լիազորությունը 

Տվյալները հավաքվում են Արմստատի համար վարչական 

ռեգիստրներ հանդիսացող ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունից, ՀՀ 

պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայությունից, ՀՀ 

բոլոր համայնքներից, ինչպես նաև գյուղատնտեսությամբ զբաղվող 

առևտրային կազմակերպություններից և գյուղատնտեսության 

ընտրանքային դիտարկման դաշտից: 

0.8 Ռեսպոնդենտների 

(սկզբնական 

տեղեկություններ 

ներկայացնողների) 

ծանրաբեռնվածությունը 

Ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածություն չի հաշվարկվում: 

1 Բովանդակություն 

1.1 Բովանդակության 

նկարագիրը 

Պարենային հաշվեկշիռը (այսուհետ՝ հաշվեկշիռ) ագրեգացված և 

վերլուծական ցուցանիշների այնպիսի համակարգ է, որը 

ներկայացնում է երկրի պարենամթերքի հիմնական տեսակների 

ձևավորման աղբյուրների, առաջարկի և դրանց օգտագործման 

ուղղությունների վերաբերյալ համապարփակ տեղեկատվություն 

տրված ժամանակահատվածի համար՝ տարեկան կտրվածքով: 

Հաշվեկշիռը ցույց է տալիս պարենամթերքի շարժն արտադրության 

պահից մինչև վերջնական օգտագործում: Այն հնարավորություն է 

ընձեռում գնահատել ներմուծման պահանջարկը, սահմանել 

պարենամթերքի օգտագործման մասնաբաժինը և կանխատեսել 

ապրանքների շուկաների զարգացման իրավիճակները: Հաշվեկշիռն 

անհրաժեշտ է պարենային անվտանգության և ապահովության 

նկարագրության համար: Վերջինիս միջոցով որոշվում է 

պարենամթերքի հիմնական տեսակների ինքնաբավության 

մակարդակը և գնահատվում անբավարար սնուցման հետ կապված 

ռիսկերը : 

1.2 Վիճակագրական 

հասկացություններ 

Պարենային հաշվեկշռի հատվածները 

Առաջարկ 

Սույն հատվածը ներառում է հետևյալ հիմնական ցուցանիշները` 

տրված ժամանակահատվածի կտրվածքով՝ պարենամթերքի 

պահուստները տարվա սկզբում, դրանց արտադրության և 

ներմուծման ծավալները: 

Այսպես, պահուստները որոշակի պահի դրությամբ (տարվա 



սկզբում կամ վերջում) պարենամթերքի առաջարկի բոլոր 

ուղղություններով օգտագործումից հետո մնացած ռեսուրսներն են: 

Արտադրության ցուցանիշը վերաբերում է ինչպես արտադրական, 

այնպես էլ տնային տնտեսություններում (տնայնագործական 

եղանակով) պարենամթերքի արտադրության ծավալներին:  

Ներմուծման ցուցանիշը ներառում է արտասահմանյան ծագում 

ունեցող պարենամթերքների ներմուծման ծավալները՝ երկրի 

ներսում սպառման, ինչպես նաև վերաարտահանման համար: 

Ներմուծումից կախվածության աստիճան Ցուցանիշը ցույց է տալիս 

տվյալ ապրանքի նկատմամբ պահանջարկի բավարարման 

մակարդակը ներմուծման հաշվին, որը հաշվարկվում է 

տոկոսներով՝ հետևյալ բանաձևով. (Ներմուծում / Արտադրություն + 

Ներմուծում - Արտահանում) 

Օգտագործում 

Սույն հատվածը ներառում է հետևյալ հիմնական ցուցանիշները` 

սննդամթերքի օգտագործում, անասնակեր, կորուստներ, սերմացու, 

արտահանում, օգտագործման այլ ուղղություններ և պահուստներ 

հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում: 

Սննդամթերքի օգտագործումը ցույց է տալիս հաշվետու 

ժամանակաշրջանում կենսաբանական և սոցիալական 

պայմաններին համապատասխան բնակչության կողմից անձնական 

սպառմանն ուղղված պարենամթերքի քանակը, որը հաշվարկվում է 

որպես առաջարկի և պարենամթերքի օգտագործման մյուս բոլոր 

ուղղությունների տարբերություն: 

Անասնակերը պարենամթերքի այն ծավալն է, որն օգտագործվում է 

կենդանիներին և թռչուններին կերակրելու նպատակով` անկախ 

այն հանգամանքից՝ արտադրված է երկրի ներսում, թե ներմուծված 

է: 

Կորուստները բեռնափոխադրման և պահպանման բոլոր փուլերում՝ 

արտադրությունից մինչև սպառում, չօգտագործված 

պարենամթերքի ծավալն է: Կորուստների առաջացման հիմնական 

պատճառը իրացման և պահպանման ոչ լիարժեք համակարգերի 

առկայությունն է: Կորուստներ հատվածում չեն ներառվում 

արտադրության տարբեր փուլերում դրա անհրաժեշտ մաս 

հանդիսացող անխուսափելի կորուստները, օրինակ՝ ցորենի 

աղալու, չորացման գործընթացներում, դաշտում տեղափոխման և 

պահեստավորման հետ կապված կորուստները, ինչպես նաև 

տնային տնտեսություններում առկա սննդի ու վերամշակման 



ընթացքում առաջացող այլ կորուստները: Կորուստները 

հաշվարկվում են Պարենամթերքի և գյուղատնտեսության 

կազմակերպության (FAO) առաջարկած գործակիցներով, որոնք, 

պայմանավորված որոշակի հանգամանքներով, կարող են ճշգրտվել: 

Սերմացուն պարենամթերքի այն ծավալն է, որն օգտագործվում է 

վերարտադրության նպատակով բոլոր ցանքերի, այդ թվում՝ 

կրկնակիի ժամանակ: Այն ներառում է սերմացուն՝ ցանքի, բույսերը՝ 

փոխպատվաստելու, ձվերը՝ ձվադրելու համար և այլն: 

Արտահանումը ներառում է տեղական արտադրության 

պարենամթերքի արտահանման, ինչպես նաև արտասահմանյան 

ծագում ունեցող պարենամթերքների վերարտահանման 

ծավալները: 

Այլ օգտագործումը արտահայտում է պարենամթերքի այն ծավալը, 

որն օգտագործվում է ոչ պարենային ապրանքների արտադրության 

նպատակով, օրինակ` բժշկական (էթիլային) սպիրտի 

արտադրության նպատակով ցորենի օգտագործումը, խաղողի 

օգտագործումը գինու արտադրության համար: 

Ինքնաբավության աստիճան Ցուցանիշը ցույց է տալիս երկրի տվյալ 

ապրանքի նկատմամբ պահանջարկի բավարարման աստիճանը 

սեփական միջոցների հաշվին, որը հաշվարկվում է տոկոսներով՝ 

հետևյալ բանաձևով. 

Արտադրություն / (Արտադրություն + Ներմուծում - Արտահանում) 

2.  Ժամանակայնություն 

2.1 Հաշվետու 

ժամանակահատվածը 

Տարեկան 

2.2 Հրապարակման 

ամսաթիվը 

Պարենային հաշվեկշիռը թողարկվում է տարեկան 

պարբերականությամբ, յուրաքանչյուր տարի օգոստոսի 25-ին: 

2.3 Ճշտապահություն Տվյալները միշտ ներկայացվում և հրապարակվում են նախապես 

հայտարարված թողարկման ամսաթվերին: 

2.4 Հաճախականությունը Տարեկան 

3. Ճշգրտություն 

3.1 Ընդհանուր ճշգրտություն Ընդհանուր ճշգրտությանն առնչվող կոնկրետ քանակական 

չափումներ չեն իրականացվում: 

3.2 Անճշտության 

աղբյուրները 

Սահմանված ժամկետում վիճակագրական տվյալների 

չներկայացման դեպքում կրկնվում են նախորդ ժամանակաշրջանի 

տվյալները: 

3.3 Ճշգրտության 

չափումները/ 

չափելիությունը 

Տե′ս, կետ 3.1: 

4. Համադրելիություն 



4.1 Ժամանակագրական 

համադրելիություն 

2009թ-ից պարենային հաշվեկշիռները կազմվել են ՄԱԿ-ի պարենի 

և գյուղատնտեսության կազմակերպության կողմից առաջարկված 

պարենային հաշվեկշիռների կազման ժամանակ կիրառվող 

«ապրանքախմբերի ծառում» ներկայացվող ապրանքատեսակների և 

վերածման գործակիցներին համապատասխան:   

4.2 Համադրելիությունն այլ 

վիճակագրության հետ  

Այլ վիճակագրություն չի վարվում: 

4.3 Նախնական և 

վերջնական 

վիճակագրության միջև 

փոխկապվածությունը 

Առաջին անգամ հրապարակված տվյալներն որակվում են 

նախնական: Հրապարակված տվյալների փոփոխություններն 

ուղեկցվում են բացատրական ծանոթագրություններով: 

 

Նախնական տվյալները վերանայվում են Արմստատի ընթացիկ 

վիճակագրության և վարչական ռեգիստրների կողմից ներկայացված 

ճշգրտումների և այլ ստուգաճշտումների հիման վրա: Վերջնական 

տվյալները ներկայացվում են տարեկան հրապարակումներում: 

5. Մատչելիություն 

5.1 Տարածման ձևաչափ Հրապարակումներ 

«Պարենային ապահովություն և աղքատություն» հունվար- հունիս 

եռամսյակային վիճակագրական տեղեկագիր (հայերեն և անգլերեն): 

Տվյալների բազաներ 

https://statbank.armstat.am/pxweb/hy/ArmStatBank/?rxid=602c2fcf-

531f-4ed9-b9ad-42a1c546a1b6 

 

Կայք 

Հրապարակումների էլեկտրոնային տարբերակները հասանելի են 

հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն, հետևյալ հասցեով` 

http://www.armstat.am/am/?nid=82: 

5.2 Հիմնական նյութերը. 

Պահպանումն ու 

կիրառելիությունը 

Վիճակագրական տվյալները պահպանվում են ինչպես թղթային, 

այնպես էլ էլեկտրոնային եղանակով: 

5.3 Փաստաթղթավորում Փաստաթղթավորում առկա է «Պարենային ապահովություն և 

աղքատություն» վիճակագրական տեղեկագրի «Պարենային 

հաշվեկշիռների մեթոդաբանություն» հատվածում: 

5.4 Այլ տեղեկատվություն Այլ տեղեկատվություն առկա է ՄԱԿ-ի ՊԳԿ հետևյալ կայքերում` 

http://www.fao.org/economic/ess/ess‐fs/fs‐methods/ess‐fbs0/en/ 

http://www.fao.org/docrep/003/X9892E/X9892E00.HTM 

6. Լրացուցիչ փաստաթղթավորում 

6.1  Առկա է տեղեկատվություն Ընդհանուր վիճակագրական 

բիզնես-գործընթացի մոդելի համաձայն հետևյալ հասցեով՝ 

https://www.armstat.am/am/?nid=676 : 
 

https://statbank.armstat.am/pxweb/hy/ArmStatBank/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-b9ad-42a1c546a1b6
https://statbank.armstat.am/pxweb/hy/ArmStatBank/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-b9ad-42a1c546a1b6
http://www.armstat.am/am/?nid=82
http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/fs-methods/ess-fbs0/en/
http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/fs-methods/ess-fbs0/en/
https://www.armstat.am/am/?nid=676


 


