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Նախաբան 
 

Սույն ժողովածուն հանդիսանում է Հայաստանի ազգային հաշիվների համակարգի (ԱՀՀ), 
ինչպես նաև դրա հետ կապված մոդելների և ցուցանիշների 2006-2010թթ. տարեկան և 2008-2011թթ. 
եռամսյակային տվյալների վերաբերյալ ամբողջական հրատարակություն: 

Ժողովածուն պատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 
ծառայության (ՀՀ ԱՎԾ) կառուցվածքային ստորաբաժանումների վիճակագրական 
տեղեկատվության, ինչպես նաև տնտեսավարող սուբյեկտներից, այլ կազմակերպություններից, 
պետական, տեղական ինքնակառավարման մարմիններից և բնակչությունից ստացված տվյալների 
հիման վրա` վիճակագրական հաշվետվությունների հավաքագրման և մշակման, ընտրանքային 
հետազոտությունների անցկացման, այլ վիճակագրական դիտարկումների, ինչպես նաև 
«չդիտարկվող տնտեսության» լրահաշվարկների միջոցով, այն ոլորտներում, որտեղ 
տեղեկատվական  բազան ամբողջությամբ ապահովված չէ: 

Ազգային հաշիվների որակի կարևորագույն հատկանիշ է հանդիսանում տնտեսական 
գործունեության բոլոր տեսակների ամբողջական ընդգրկվածությունը: Դժվար է հասնել լրիվ 
ընդգրկվածության` պայմանավորված հիմնական տվյալների հավաքագրման համակարգի 
թերություններով և արտադրական  գործունեության որոշ տեսակների վերաբերյալ տվյալների 
հաշվառման բարդություններով (ստվերային, ոչ ֆորմալ, անօրինական գործունեություններ): 

Սկզբնական տեղեկատվությունը խմբագրվում, ամփոփվում է տնտեսական գործունեության 
տեսակների վիճակագրության մակարդակներով և, որպես հիմնական տվյալներ, մուտքագրվում է 
ազգային հաշիվների ոլորտ: Ազգային հաշիվների կազմման գործընթացում բացակայող տվյալները 
լրացվում են (լրահաշվարկվում են չդիտարկվող տնտեսության մասով), իսկ 
անհամաձայնությունները` վերացվում: 

Լրահաշվարկները և ճշգրտումները կատարվում են տնտեսական գործունեության 
տեսակների վիճակագրության (միկրոէկոնոմիկա) և ամբողջ տնտեսության (մակրոէկոնոմիկա) 
մակարդակով:   

Լրահաշվարկների և ճշգրտումների հիմքում դրված են տնտեսության մեջ զբաղվածների 
թվաքանակի և կանոնավոր վիճակագրական հաշվետվությամբ հաշվառվող թվաքանակի 
վերաբերյալ տվյալները: Բացի դրանից, օգտագործվում են աշխատուժի, տնային 
տնտեսությունների հետազոտությունների տվյալները, ինչպես նաև տարբեր աղբյուրներից 
ստացվող տվյալների համեմատական վերլուծության վրա հիմնված գնահատման անուղղակի 
եղանակները: Դրա հետ մեկտեղ, հաշվի են առնվում նաև հատուկ հետազոտությունների, 
հարցումների արդյունքները և այլ տեղեկատվություն: 

Ազգային հաշիվները, արտացոլելով տնտեսական ակտիվների հոսքերի հիման վրա 
հաշվարկված ապրանքների և ծառայությունների արտադրության ու օգտագործման 
գործընթացները, ընդհանրացնող պատկերացում են տալիս որոշակի ժամանակաշրջանում 
տնտեսության գործունեության վերաբերյալ: Հայաստանի ազգային հաշիվների կառուցման համար 
հիմք է հանդիսանում Արժույթի միջազգային հիմնադրամի (ԱՄՀ), Միավորված ազգերի 
կազմակերպության (ՄԱԿ), Համաշխարհային բանկի, Եվրոպական համայնքների հանձնաժողովի 
և Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության կողմից որպես 



Հ Ա ՅԱՍ ՏԱՆ Ի  ԱԶԳԱ Յ Ի Ն  Հ Ա Շ ԻՎ ՆԵ Ր  

NA T I O N A L  A C C O U N T S  O F  A R M E N I A  
 

19

միջազգային չափորոշիչ ընդունված ԱՀՀ-931, ինչպես նաև Եվրամիության ԵՀՀ-952 

մեթոդաբանությունները: 
Վիճակագրական ժողովածուի մեջ մանրամասն ներկայացված են Հայաստանի ԱՀՀ-ի 2006-

2010թթ. վերաբերյալ տարեկան և 2008-2011թթ. եռամսյակային ցուցանիշները` ներառյալ վերջին 
ճշգրտումները: 2011թ. վերաբերյալ ներկայացված ցուցանիշները նախնական են և ենթակա են 
վերանայման 2013թ.-ին: Սույն ժողովածուի մեջ, ԱՄՀ տվյալների տարածման հատուկ  

տանդարտի3 պահանջներին համապատասխան, ներկայացված են ԱՀՀ հիմնական 
հասկացությունների և տեսակետների համակարգի մեթոդաբանական պարզաբանումները: ՀՀ 
ԱՎԾ կողմից կիրառվող համախառն ներքին արդյունքի հաշվարկի առավել մանրամասնեցված 
մեթոդաբանությունը նկարագրված է սույն ժողովածուի առաջին հրատարակությունում` 
«Հայաստանի ազգային հաշիվները, 1990-1997»:  

Սույն ժողովածուն պատրաստված է հանրության և բոլոր շահագրգիռ անձանց հիմնական 
մակրոցուցանիշների վերաբերյալ սպառիչ, թափանցիկ և մատչելի տվյալներ տրամադրելու 
նկատառումով: 

Ժողովածուն նախատեսվում է պետական և տեղական ինքնակառավարման  մարմինների, 
տնտեսավարող սուբյեկտների, միջազգային, գիտական, ձեռնարկատիրական և բանկային ոլորտի, 
տնտեսագիտական ԲՈւՀ-երի ուսանողների, ասպիրանտների և պրոֆեսորա-դասախոսական 
անձնակազմի, վիճակագրական տեղեկատվության այլ սպառողների (օգտագործողների) համար, 
ում անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության վերաբերյալ մանրամասն և 
ամբողջական տեղեկատվություն: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ազգային հաշիվների համակարգ 1993, Բրյուսել/Լյուքսեմբուրգ, Նյու-Յորք, Փարիզ, Վաշինգտոն, 1993թ .   
2 Եվրոպական հաշիվների համակարգ: 
3 Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տվյալների տարածման հատուկ ստանդարտ (ՏՏՀՍ/SDDS), որին 
   Հայաստանի   Հանրապետությունն անդամակցում է 2003թ. նոյեմբերի 7-ից: 
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Foreword 
 

The given handbook is a complete publication of annual data for 2006-2010 and quarterly data for 

2008-2011 of the System of National Accounts (SNA) of Armenia, as well as models and indicators related to 

 The handbook has been prepared based on statistical data of structural units of the National 

Statistical Service of the Republic of Armenia (NSS RA), as well as based on data received from economic 

units, other organizations, state, local self-government bodies and population through collecting and 

processing of statistical reports, conducting sample surveys, other statistical observations, as well as 

imputations of “non-observed economy” in areas where data sources are not exhaustive. 

The most important feature of quality in national accounts is a complete coverage of all types of 

economic activities. To reach complete coverage is complicated in respect of issues of registration of definite 

types of production activity like hidden, non-formal, illegal, as well as lacks of main data collection system. 

The primary information at the industry statistics level is edited, aggregated and as main data 

entered into the national accounts. The missing data are added (imputations on non-observed economy) in 

the process of national accounts compilation, unconformities are removed.  

Imputations and adjustments are implemented at the level of industry statistics (microeconomics) 

and whole economy (macroeconomics).  

Imputations and adjustments are based on data of number of employees in the economy and 

number registered by regular statistical reports. Besides, data on labour force, household surveys as well as 

indirect estimations based on the comparable analysis of data received from different sources are used. At 

the same time results of special surveys, interviews and other information are considered as well.     

National accounts, reflecting processes of production and use of goods and services calculated based 

on economic assets flows, give a general idea of economy’s activity for definite period. The compilation of 

national accounts of Armenia is based on the methodologies accepted as an international standard by the 

International Monetary Fund (IMF), United Nations (UN), the World Bank, European Commission (EC) 

and Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) and published in 1993 (SNA-93)1, as 

well as by European Community - ESA-952.  

 Annual for 2006-2010 and quarterly for 2008-2011 indicators of SNA of Armenia, including recent 

adjustments are presented in details in the statistical handbook. Indicators for 2011 are preliminary and will 

be revised in 2013.  Methodological explanations of main concepts and definitions of SNA are presented in 

the given handbook in accordance with the Special Data Dissemination Standard3. More detailed 

methodology of calculation of gross domestic product applied by the NSS RA has been described in the first 

edition of the statistical handbook “National Accounts of Armenia for 1990-1997”.    

it. 
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             The given handbook has been prepared with a purpose to provide public and interested persons 

with exhaustive, transparent and accessible data on main macroeconomic indicators.  

 The handbook has been intended for state and local self-government bodies, economic units, 

international, scientific, entrepreneurial and banking circles, students of economic universities, 

postgraduates and teachers, other users of statistical information, who needs a detailed and complete 

information on economy of the Republic of Armenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 System of National Accounts 1993, Brussels/Luxembourg, New York, Paris, Washington, 1993. 
2 European System of accounts.   
3 International Monetary Fund’s Special Data Dissemination Standard (SDDS). Armenia has become a subscriber to SDDS since  
  7 November 2003. 
 


