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«Հայաստանի ազգային հաշիվներում  
Ազգային հաշիվների համակարգ 2008-ի (ԱՀՀ 2008) ներդրման» մասին 

 
Սկսած 2014թ.-ից ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը Հայաստանի ազգային 

հաշիվների վիճակագրության բնագավառում իրականացնելու է մեթոդաբանական 
փոփոխություն. անցում է կատարելու «Ազգային հաշիվների համակարգ 1993-ից»  
«Ազգային հաշիվների համակարգ 2008-ի»:   

Ազգային հաշիվների համակարգը (ԱՀՀ) համակողմանի, փոխկապակցված և ճկուն  
մակրոտնտեսական ցուցանիշների համախումբ է, որն օգտագործվում է 
քաղաքականությունների մշակման, վերլուծությունների և հետազոտությունների համար: 
Ազգային հաշիվների ցուցանիշները (ՀՆԱ, ՀԱԵ, սպառում, խնայողություն և այլն) այն 
կարևոր չափորոշիչներից են, որոնք օգտագործվում են քաղաքականություն 
իրականացնողների կողմից` պլանավորելու և գնահատելու իրենց վարած 
քաղաքականությունը, իսկ միջազգային կազմակերպությունների կողմից` համադրելու 
տնտեսական զարգացումները երկրների միջև:  

ԱՀՀ 2008-ը ԱՀՀ 1993-ի արդիականացումն է, ԱՀՀ-ի 5-րդ խմբագրությունը, որի 
առաջին խմբագրությունը հրապարակվել է ավելի քան 50 տարի առաջ: ՄԱԿ-ի 
վիճակագրական հանձնաժողովը 2003 թվականին իր 33-րդ նստաշրջանում որոշում 
կայացրեց արդիականացնել ԱՀՀ 1993-ը սպառողների պահանջներին 
համապատասխանեցնելու նպատակով: Այդ որոշումը պայմանավորված էր նրանով, որ 
շատ երկրներում տնտեսություններն էական փոփոխություններ են կրել 90-ական 
թվականների համեմատությամբ, երբ մշակվել էր ԱՀՀ 1993-ը: Բացի այդ, նախորդ 
տասնամյակում մեթոդաբանության ոլորտում հետազոտությունների արդյունքները 
հնարավորություն են ընձեռել կատարելագործել մի շարք առավել բարդ հաշիվների 
բաղադրիչների հաշվարկման մեթոդները: ԱՀՀ-ի վերանայման վերաբերյալ որոշում 
կայացնելու կարևոր գործոններից է նաև վիճակագրության այնպիսի ուղեցույցների հետ 
համաձայնեցվածության ապահովումը, ինչպիսիք են վճարային հաշվեկշռի, պետական 
ֆինանսների, դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրության ձեռնարկները:  

ք. Երևան                                                                        13.12.2013թ. 



ՄԱԿ-ի վիճակագրական հանձնաժողովի հանձնարարականին համապատասխան, 
ԱՀՀ 2008-ը չի պարունակում այնպիսի հիմնադրույթային և համընդգրկուն 
փոփոխություններ, որոնք կդժվարացնեին ԱՀՀ-ի նախկին խմբագրությունից սահուն 
անցումը նոր խմբագրության:  

ԱՀՀ 2008-ը պատրաստվել և հրապարակվել է միջազգային 5 կազմակերպությունների 
(Եվրոստատ, ԱՄՀ, ՏՀԶԿ, ՄԱԿ-ի վիճակագրական բաժին և ՄԱԿ-ի քարտուղարության 
տարածաշրջանային հանձնաժողովներ, ՀԲ) հովանու ներքո և 2009թ. փետրվարին Նյու-
Յորքում կայացած ՄԱԿ-ի վիճակագրական հանձնաժողովի 40-րդ նստաշրջանում 
ընդունվել որպես համընդհանուր ստանդարտ: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ԱՀՀ 1993 մեթոդաբանության ներդրման 
աշխատանքները շատ երկրներում (հատկապես Արևելյան եվրոպայի, ԱՊՀ և այլն) դեռևս 
չեն ավարտվել, ԱՀՀ 2008-ի ներդրման գործընթացը ներառում է նաև ԱՀՀ 1993-ի առանձին 
բաղադրիչների ներդրման աշխատանքների ավարտ: Դրանք են` ծախսեր-թողարկում 
աղյուսակները, ակտիվների և պարտավորությունների հաշվեկշիռը, ֆինանսական 
հաշիվը, ինչպես նաև որոշ բաղադրիչների մասով այն մեթոդաբանական զարգացումներն 
ու բարելավումները, որոնք տեղի են ունեցել ԱՀՀ 1993-ի ընդունումից հետո:  

Սույն հաղորդագրության շրջանակներում հնարավոր չէ մանրամասն անդրադառնալ 
ԱՀՀ 2008-ով նախատեսված բոլոր փոփոխություններին: Այդ իսկ պատճառով այստեղ տեղ 
են գտել առավել էական փոփոխությունները, որոնց իրականացումը կհանգեցնի ՀՆԱ-ի 
ծավալի, կառուցվածքի և իրական աճի, ինչպես նաև ԱՀՀ-ի հիմնական ցուցանիշների 
փոփոխությանը: 

Այդ փոփոխություններից մեկը վերաբերում է գիտական հետազոտությունների և 
մշակումների հետ կապված ծախսերին, որոնց, ըստ ԱՀՀ 2008-ի, պետք է դիտարկել որպես 
հիմնական կապիտալի կուտակման ծախսեր` ԱՀՀ 1993-ով սահմանված միջանկյալ 
սպառման ծախսեր դիտարկելու փոխարեն: Սույն փոփոխությունը կհանգեցնի այն 
գործունեության տեսակների համախառն ավելացված արժեքների փոփոխությանը, 
որոնցում ծախսեր են իրականացվում գիտական հետազոտությունների և մշակումների 
նպատակով, և որի արդյունքում նաև կփոխվեն ինչպես ՀՆԱ-ի ծավալը, այնպես էլ 
կառուցվածքն ու իրական աճը:  

Մյուս կարևոր փոփոխությունն առնչվում է սպառազինության ծախսերին 
(հրասայլերի, ինքնաթիռների, նավերի և երկարաժամկետ օգտագործման ռազմական այլ 
օբյեկտների ձեռք բերման ծախսեր), որոնք, համաձայն ԱՀՀ 1993-ի, դիտվում էին որպես 
պետական կառավարման հատվածի միջանկյալ սպառման ծախսեր, իսկ ըստ ԱՀՀ 2008-ի, 
պետք է դիտարկել որպես հիմնական կապիտալի կուտակման ծախսեր: Սույն 



 
 

փոփոխությունը չի հանգեցնի արտադրական ՀՆԱ-ի ծավալի, կառուցվածքի 
փոփոխության, բայց, քանի որ թողարկման և միջանկյալ սպառման ծավալների մշտական 
գներով (համադրելի) գնահատման դեֆլատորները տարբեր են, այն կհանգեցնի ՀՆԱ-ի 
ֆիզիկական ծավալի ինդեքսի փոփոխության: Փոփոխություն կկրի նաև ՀՆԱ-ի 
օգտագործման կառուցվածքում վերջնական սպառման և կուտակման միջև 
հարաբերակցությունը:  

Վերոհիշյալ երկու ծախսերի կապիտալացման արդյունքում ակտիվների և 
պարտավորությունների հաշվեկշռում նույն չափով գրանցվում է հիմնական կապիտալի 
ավելացում ակտիվներում, որն էլ իր հերթին անհրաժեշտություն է առաջացնում 
գնահատել այդ կապիտալի սպառման ծավալները` ներառելով այն սկզբում թողարկման, 
իսկ այնուհետև` նաև ավելացված արժեքի մեջ: Սույն փոփոխության արդյունքում ևս 
արտադրական ՀՆԱ-ի ծավալը որոշ փոփոխություն կկրի: 

Կենտրոնական բանկի (ԿԲ) գործառույթներից բխող գործառնություններն ազգային 
հաշիվներում առավել ճիշտ արտացոլելու մեթոդաբանական մոտեցումների հետ կապված 
բարելավումներն, արդեն իսկ շատ երկրներում, իրականացվել էին դեռևս 2000-ականների 
սկզբներին, որոնք հետագայում ամրագրվեցին ԱՀՀ 2008-ում: Եթե ԱՀՀ 1993-ով 
առաջարկվում էր ԿԲ-ն դիտարկել որպես առևտրային բանկ, ապա ԱՀՀ 2008-ը 
ներկայացնում է ԿԲ-ի գործունեությունը նոր մեկնաբանությամբ` տարանջատելով ԿԲ-ի 
գործառույթները (դրամային կարգավորում, ֆինանսական կազմակերպությունների 
նկատմամբ վերահսկողություն, ֆինանսական միջնորդություն) շուկայականի և ոչ 
շուկայականի, նախատեսում է դիտարկել դրանք առանձին-առանձին և արտացոլել 
ազգային հաշիվների համապատասխան բաղադրիչներում: Մակրոտնտեսական 
կագավորման գործառույթներ իրականացնող վարչությունների թողարկումը, որը 
ներառում է գների կայունության ապահովումը, դրամաշրջանառության, փոխարժեքի, 
արտարժույթային պահուստների կուտակման և բաշխման կարգավորումը, ըստ ԱՀՀ 2008-
ի,  պետք է գնահատել որպես ընթացիկ ծախսերի հանրագումար (ոչ շուկայական 
գործառույթներ): ԿԲ թողարկման մյուս մասը վերաբերում է իր կողմից առևտրային 
բանկերին, ինչպես նաև տնտեսության այլ ինստիտուցիոնալ միավորներին մատուցած 
ֆինանսական ծառայություններին, որոնք պետք է գնահատվեն շուկայական գներով: ԿԲ-ի 
կողմից մատուցած ծառայությունների օգտագործման մասում մակրոտնտեսական 
կագավորման գործառույթների թողարկումը պետք է դիտարկվի որպես պետական 
կառավարման մարմինների վերջնական սպառում, իսկ մյուս մասը` ֆինանսական 
միջնորդության ծառայությունների մատուցման մասով, որպես ֆինանսական 



կազմակերպությունների, ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների և պետական 
կառավարման մարմինների  միջանկյալ սպառում:  

ԿԲ-ի ոչ շուկայական թողարկումը գրանցվում է տնօրինվող եկամտի օգտագործման 
մասում որպես պետական կառավարման մարմինների վերջնական սպառում, սակայն, 
իրականում, պետական կառավարման մարմինները այդպիսի ծախսեր չեն 
իրականացնում: Այդ պատճառով թողարկման այդ ծավալը պետք է գրանցվի որպես 
ընթացիկ տրանսֆերտ (խառը տրանսֆերտներ) ԿԲ-ից պետական կառավարման 
մարմիններին, որի հաշվին էլ պետք է ֆինանսավորվի պետության կողմից ԿԲ-ի ոչ 
շուկայական ծառայությունների գնումները: Գործնականում, շատ դեպքերում, դժվար է 
տարանջատել ԿԲ-ի շուկայական և ոչ շուկայական թողարկումները: Նման դեպքերում ԿԲ 
թողարկումը պետք է գնահատել որպես ընթացիկ ծախսերի հանրագումար (ոչ 
շուկայական), այսինքն` միջանկյալ սպառման, աշխատողների աշխատանքի 
վարձատրության, հիմնական կապիտալի սպառման և արտադրության զուտ հարկերի 
(հանած սուբսիդիաներ) հանրագումար:  

ԱՀՀ 2008-ը նախատեսում է նաև ֆինանսական միջնորդության անուղղակիորեն 
չափվող ծառայությունների (ՖՄԱՉԾ) ծավալի հաշվարկման մեթոդաբանության 
բարելավում: Եթե ԱՀՀ 1993-ով ՖՄԱՉԾ-ի թողարկումն իրենից ներկայացնում էր 
ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից ֆինանսական ռեսուրսների ներգրավման 
և տրամադրման դիմաց վճարված և ստացված տոկոսավճարների տարբերություն, ապա 
ԱՀՀ 2008-ով այն հաշվարկվելու է  միայն ավանդների և վարկերի հետ իրականացված 
գործառնությունների մասով` հիմնվելով բազային տոկոսադրույքի վրա: Նախատեսվում է 
նաև վերջինիս բաշխումը ըստ ՖՄԱՉԾ-ի սպառողների` միջանկյալ սպառման, 
վերջնական սպառման և արտահանման բաղադրիչների միջև (ԱՀՀ 1993-ով այն 
ամբողջությամբ միջանկյալ սպառման բաղադրիչ էր):  

Մեթոդաբանական մի շարք փոփոխություններ են իրականացվել նաև կապված 
արտաքին տնտեսական գործառնությունների հետ` ազգային հաշիվներում 
համաշխարհայնացման (գլոբալիզացիայի) գործընթացներն առավել ճշգրիտ 
արտացոլման նպատակով: Այդ փոփոխությունները վերաբերում են այնպիսի 
գործառնություններին, ինչպիսիք են վերամշակման նպատակով ապրանքների 
արտահանումն ու ներմուծումը, արտերկրում ապրանքների վերավաճառքը, 
ժամանակավոր ոչ ռեզիդենտ զբաղվածների կողմից դեպի իրենց երկիր «անձնական 
տրանասֆերտները» և այլն: Այս փոփոխությունները ներդաշնակեցված են Վճարային 
հաշվեկշռի ձեռնարկի 6-րդ խմբագրության (ԱՄՀ, 2008) հետ: 



 
 

ԱՀՀ 2008-ի ներդրումն իրականացնելու համար կպահանջվի երկարատև 
ժամանակաշրջան և լրացուցիչ ռեսուրսներ: Քանի որ ԱՀՀ-ի վիճակագրությունը 
փոխկապակցված է այլ վիճակագրական համակարգերի (վճարային հաշվեկշռի 
վիճակագրություն, պետական ֆինանսների վիճակագրություն, դրամավարկային և 
ֆինանսական վիճակագրություն) հետ, ապա մեկի մեթոդաբանական փոփոխությունը 
հանգեցնում է մյուսի փոփոխությանը: Վերջինս ենթադրում է, որ ԱՀՀ 2008-ի ներդրումն 
իրականացնելու համար կպահանջվի խորացնել համագործակցությունը ՀՀ ազգային 
վիճակագրական ծառայության և մակրոտնտեսական այլ վիճակագրական համակարգեր 
վարող գերատեսչությունների, հատկապես ՀՀ կենտրոնական բանկի և ՀՀ ֆինանսների 
նախարարության հետ:    

Ներդրման գործընթացը ներառելու է հետևյալ հիմնական փուլերը. 
1.Երկարաժամկետ ազգային ռազմավարական ծրագրի և գործողությունների 

պլանների մշակում. 
- հիմնական շահագրգիռ կողմերի հետ (ՀՀ կենտրոնական բանկ, ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն) խորհրդակցությունների անցկացում, առաջնահերթությունների 
սահմանում, ներդրման գործընթացի կոորդինացում, 

- ներդրման ազգային պլանի մշակում ներառելով այն ռազմավարական ծրագրում, 
-գործողությունների պլանների մշակում (ըստ տարիների), ներառյալ ռեսուրսների 

համապատասխանեցումն ու միջազգային տեխնիկական համագործակցության 
անհրաժեշտության հստակեցումը: 

2.Դասակարգումների ներդրում, բիզնես ռեգիստրի, վարչական աղբյուրների 
տվյալների, ընտրանքի, տեղեկատվատեխնոլոգիական ենթակառուցվածքների 
բարելավում:       

3. Ազգային հաշիվների կազմման բարելավումներ` համաձայն ԱՀՀ 2008-ի և 
ներդրման պլանի: 

ԱՀՀ 2008-ով նախատեսված բոլոր փոփոխությունները զետեղված են ԱՀՀ 2008 
ձեռնարկի Հավելված 3-ում (տե´ս նաև ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնական կայքէջ` 
http://www.armstat.am/file/doc/99475843.pdf ):   
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