Որակի հռչակագիր Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների
(ՏՀՏ) ինդեքսներ
0 Ընդհանուր տեղեկատվություն վիճակագրական արտադրանքի մասին
0.1
Անվանումը
Տեղեկատվական
և
հեռահաղորդակցության
տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) ինդեքսներ
0.2
Ոլորտը
Ծառայություններ
0.3
Պատասխանատու մարմինը,
Արմստատ
բաժինը, անձը և այլն
Առևտրի և այլ ծառայությունների վիճակագրության
բաժին
Բաժնի պետ
Անահիտ Հարությունյան
Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան,
Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3
Հեռախոս` +374 11 587 623
Էլ. փոստ anahit@armstat.am, info@armstat.am
0.4

Նպատակը և պատմությունը

Հիմնական

նպատակն

տեղեկատվություն

է

ՏՀՏ

տրամադրել
ինդեքսի

արդիական

եռամսյակային

փոփոխությունների վերաբերյալ:
Ցուցանիշի հաշվառումն իրականացվում է սկսած 2009
թվականից:
0.5

Օգտագործողները և կիրառումը

Վիճակագրական
տեղեկատվության
հիմնական
օգտագործողներն են պետական կառավարման և
տեղական
ինքնակառավարման
մարմինները,
հասարակական,
գիտակրթական,
ֆինանսական
կազմակերպությունները,
գործարար
համայնքը,
զանգվածային
լրատվամիջոցները,
միջազգային
կազմակերպությունները և այլն:
«Տեղեկատվական

և

տեխնոլոգիաների

ոլորտի

հեռահաղորդակցության
ինդեքսներ»

ցուցանիշը

կիրառվում է ՏՀՏ բնագավառում ռազմավարությունների
մշակման, մարտավարական խնդիրների լուծման,
բիզնես
միջավայրի
վերլուծության,
զարգացման
միտումների բացահայտման և այլ նպատակներով:
0.6

Տեղեկությունների աղբյուրները

Ցուցանիշի
հաշվարկման
համար
աղբյուր
են
հանդիսանում վիճակագրական հաշվետվություններով
իրավաբանական
անձանցից
և
անհատ
ձեռնարկատերերից ամսական պարբերականությամբ
հավաքվող տեղեկությունները ՏՀՏ ծառայությունների,
առևտրի և արտադրության վերաբերյալ:

0.7

Տվյալների հավաքման
իրավական լիազորությունը

Տվյալները

հավաքվում

վիճակագրության

են

մասին»

«Պաշտոնական

օրենքի

և

«Հնգամյա

վիճակագրական ծրագրի» հիման վրա, ինչպես նաև ՀՀ
վիճակագրության պետական խորհրդի 2016թ. հունիսի
20-ի «Վիճակագրական տվյալների հավաքման կարգը
հաստատելու

մասին»

վիճակագրական

թիվ

ծրագիրը

05-Ն

և

«Տարեկան

հաստատելու

մասին»

որոշումների հիման վրա:
0.8

Ռեսպոնդենտների (սկզբնական
տեղեկություններ
ներկայացնողների)
ծանրաբեռնվածությունը
1 Բովանդակություն
1.1
Բովանդակության նկարագիրը

Ռեսպոնդենտների
հաշվարկվում:

ծանրաբեռնվածություն

չի

ՏՀՏ ոլորտի ցուցանիշի դինամիկայի վերլուծության
համակարգում կարևոր տեղ է գրավում ինդեքսային
մեթոդը: Հաշվարկվում է ՏՀՏ ոլորտի ցուցանիշի
ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը (համադրելի գներով):
ՏՀՏ ոլորտի ցուցանիշի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը
ցույց է տալիս թե ինչպես է փոփոխվում ցուցանիշը
միայն ֆիզիկական ծավալի փոփոխության դեպքում` գնի
փոփոխության ազդեցությունը բացառելով:

ՏՀՏ ոլորտի ցուցանիշի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը
հաշվարկելու համար համեմատվում են հաշվետու և
բազիսային

ժամանակաշրջանների

համադրելի
գներով,
ժամանակաշրջանի գներով.

ցուցանիշները

այսինքն`

միևնույն

ΙΦΟ = (Ο1 / Ι Д × 100) / ΟΟ , որտեղ
ΙΦΟ –ՏՀՏ ոլորտի ցուցանիշի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսն
է
Ο1,

ΟΟ

–

ՏՀՏ

համապատասխանաբար

ոլորտի

ցուցանիշներն

հաշվետու

և

են

բազիսային

ժամանակաշրջանի համար ընթացիկ գներով:
ΙД– սպառողական գների ինդեքսն է (ՍԳԻ) ապրանքների
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և

ծառայությունների

արդյունաբերողների
հաշվետու

համար,

արտադրանքի

ինչպես
գների

ժամանակաշրջանը

նաև

ինդեքսը`
բազիսային

ժամանակշրջանի հետ համեմատած:
Այսինքն, ՏՀՏ ոլորտի ցուցանիշի ինդեքսը հաշվարկվում է
հաշվետու

և

բազիսային

ժամանակաշրջանում

ՏՀՏ

ոլորտի ցուցանիշների հարաբերակցությամբ:
1.2

Վիճակագրական
հասկացություններ

Հիմնական հասկացություններ
Ցուցանիշը

հաշվարկվում

է

գործող

միջազգային

մեթոդաբանության ստանդարտներին և Տնտեսական
գործունեության

տեսակների

նոր`

երկրորդ

վերանայմամբ (NACE rev.2) Հայաստանի դասակարգչին
(ՏԳՏՀԴ)

համապատասխան:

Այն

ներառում

է.

C`

«Մշակող արդյունաբերություն» բաժնի, 26-րդ`
«Համակարգիչների,

էլեկտրոնային

և

օպտիկական

սարքավորանքի արտադրություն» հատվածի հետևյալ
դասերը.
26.11` էլեկտրոնային բաղադրամասերի արտադրություն,
26.12` հավաքած էլեկտրոնային մեկուսա- տախտակների
արտադրություն,

26.20`

համակարգիչների

և

ծայրամասային սարքվածքների արտադրություն, 26.30`
կապի

սարքավորանքի

կենցաղային

արտադրություն,

էլեկտրոնային

26.40`

սարքավորանքի

արտադրություն, 26.80` մագնիսական և օպտիկական
տեղեկատվական կրիչների արտադրություն,
G`

«Մեծածախ

և

մանրածախ

առևտուր,

ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների առևտուր» բաժնի,
46-րդ` «Մեծածախ առևտուր, բացի ավտոմեքենաների և
մոտոցիկլների առևտրից» հատվածի հետևյալ դասերը.
46.51` համակարգիչների, ծայրամասային սարքվածքների
և ծրագրային ապահովման մեծածախ առևտուր, 46.52`
էլեկտրոնային և հեռահաղորդակցական սարքավորանքի
և դրանց մասերի մեծածախ առևտուր,
J`«Տեղեկատվություն

և

«Հեռահաղորդակցություն»
ապահովման
մշակում,

կապ»

բաժնի

61-րդ`

և
62-րդ`«Ծրագրային
խորհրդատվություններ
և
3

հարակից

գործունեություն

համակարգչային

տեխնոլոգիաների բնագավառում» հատվածները,
գործ»

58-րդ`«Հրատարակչական

հատվածի

հետևյալ

դասերը.
58.21` համակարգչային խաղերի հրատարակություն,
այլ

58.29`

համակարգչային

ծրագրերի

հրատարակություն,
63-րդ` «Տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում»
հատվածի

63.1`

տեղեկատվության
գործունեություն,

«Տվյալների

մշակում,

տեղաբաշխում
վեբ-պորտալների

գործողություններ»

խումբը,

ցանցում

և

հարակից

հետ

կապված

ինչպես

նաև

S`

«Սպասարկման այլ ծառայություններ» բաժնի 95.1`
«Համակարգիչների և կապի սարքավորանքի նորոգում»
խմբի փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի
համապատասխան

ծածկագրերով

գործունեության

տեսակները:
Աշխարհագրական ընդգրկունություն
Ընդգրկում

է

Հայաստանի

Հանրապետության

բոլոր

մարզերը և Երևան քաղաքը:
2 Ժամանակայնություն
2.1
Հաշվետու ժամանակահատվածը

Եռամսյակային

2.2

Հրապարակման ամսաթիվը

Եռամսյակային առաջին հրապարակումը` հաշվետու
ժամանակաշրջանին հաջորդող 35/36-րդ օրը:

2.3

Ճշտապահություն

2.4

Հաճախականությունը

Տվյալները հրապարակվում են տարեկան ծրագրերով
հրապարակման ժամանակացույցին համապատասխան
և սահմանված ժամկետներից
ուշացումներ չեն
արձանագրվել:
Եռամսյակային

3 Ճշգրտություն
3.1
Ընդհանուր ճշգրտություն
Տվյալները հավաքվում են վարչական լիազորությունների
տիրապետող պետական մարմնից:
3.2

Անճշտության աղբյուրները

Դիտարկման ընթացքում առաջացող անճշտությունների
աղբյուր

կարող

է

հանդիսանալ

տեղեկություն

տրամադրողների կողմից ոչ լիարժեք պատասխանների
4

տրամադրումը:

Սահմանված

ժամկետում

վիճակագրական տվյալների չներկայացման դեպքում
կրկնվում են նախորդ ժամանակաշրջանի տվյալները:
3.3

Ճշգրտության չափումները/
չափելիությունը
4 Համադրելիություն
4.1
Ժամանակագրական
համադրելիություն

Պատասխանների մակարդակը կազմում է մոտ 97%:

2009թ.-ից

ցուցանիշը

ներկայացվում

է

Տնտեսական

գործունեության տեսակների Հայաստանի դասակարգչին
համապատասխան
(մշակված
Եվրոպական
համայնքների վիճակագրական ծառայության կողմից
հաստատված Տնտեսական գործունեության տեսակների
դասակարգչի` NACE հիման վրա):
2010թ.-ից կիրառվում է ՏԳՏՀԴ խմբ.2-ը:

4.2
4.3

Համադրելիությունն այլ
վիճակագրության հետ

Առկա չէ համադրելիություն այլ աղբյուրներից ստացվող

Նախնական և վերջնական
վիճակագրության միջև
փոխկապվածությունը

Առաջին անգամ հրապարակված տվյալներն որակվում են
նախնական:
Հրապարակված
տվյալների

վիճակագրության հետ:

փոփոխություններն

ուղեկցվում

են

բացատրական

ծանոթագրություններով:
Նախնական տվյալները վերանայվում են տնտեսավարող
սուբյեկտների կողմից ներկայացված ճշգրտումների և այլ
ստուգաճշտումների հիման վրա: Վերջնական տվյալները
ներկայացվում են տարեկան հրապարակումներում:
5 Մատչելիություն
5.1
Տարածման ձևաչափ

Հրապարակումներ
Եռամսյակային հրապարակում
«Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ- տնտեսական
վիճակը» տեղեկատվական ամսական զեկույց (հայերեն և
ռուսերեն):
Տվյալների բազա
http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/?rxid=602c2fcf531f-4ed9-b9ad-42a1c546a1b6
Ինտերնետային հասցե
Հրապարակումների
էլեկտրոնային
տարբերակները
հասանելի են հայերեն (ամբողջական), ռուսերեն և
անգլերեն,
հետևյալ
հասցեով.
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http://www.armstat.am/am/?nid=82:
5.2

Հիմնական նյութերը.
Պահպանումն ու
կիրառելիությունը

Ռեսպոնդենտներից

հավաքվող

վիճակագրական

հաշվետվությունները պահպանվում են ինչպես թղթային,
այնպես էլ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային
շտեմարանները ներառում են
Իրավաբանական անձանց համար.
ա/ իրավաբանական անձի ծածկագիրը
բ/ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ),
գ/ պետական ռեգիuտրում գրանցման համարը,
դ/ իրավաբանական անձի լրիվ անվանումը,
ե/ կազմակերպական-իրավական ձևը,
զ/ իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը
(փոuտային հաuցեն), հեռախոuահամարը, ինչպեu նաև
հայեցողական կարգով` ֆաքuը և էլեկտրոնային փոuտի
հաuցեն,
է/ գործունեության հիմնական տեuակը,
ը/ առևտրի, ծառայությունների և արտադրության ծավալը
(առանց ավելացված արժեքի և ակցիզային հարկերի),
թ/ աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը:
Անհատ ձեռնարկատերերի համար.
ա/ անունը, ազգանունը,
բ/ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ),
գ/ պետական ռեգիuտրում գրանցման համարը,
դ/ բնակության վայրը,
ե/ պետական գրանցման վայրը (եթե չի համընկնում
բնակության վայրի հետ), հեռախոuահամարը, ինչպեu
նաև հայեցողական կարգով` ֆաքuը և էլեկտրոնային
փոuտի հաuցեն,
զ/ գործունեության հիմնական տեuակը,
է/ առևտրի, ծառայությունների և արտադրության ծավալը
(առանց ավելացված արժեքի և ակցիզային հարկերի),
ը/ աշխատողների միջին ամսական թվաքանակը:

5.3

Փաստաթղթավորումը

Առկա է տեղեկատվություն Ընդհանուր վիճակագրական
բիզնես-գործընթացի

մոդելի

համաձայն

հետևյալ

հասցեով՝ https://www.armstat.am/am/?nid=373:
5.4

Այլ տեղեկատվություն

ՏՀՏ ոլորտի ծառայությունների ծավալի հաշվարկման
վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկատվությունը
զետեղված է
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1. ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2018թ.
սեպտեմբերի 5-ի «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և
տեղեկատվական ծառայությունների մասին» Ձև 1-ՏՏ
(ամսական)
վարչական
ռեգիստրից
ստացվող
վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը և
լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 24-Ա
որոշմամբ հաստատված 1-ին և 2-րդ հավելվածներում:
2. ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի՝ 2018թ.
նոյեմբերի 12-ի՝ «Հեռուստառադիոծրագրերի կազմման և
հեռարձակման, հեռահաղորդակցության գործունեության
մասին» Ձև
13-կապ (ամսական) վիճակագրական
հաշվետվության
ձևը
և
լրացման
հրահանգը
հաստատելու մասին» թիվ 67-Ն որոշմամբ հաստատված
1-ին և 2-րդ հավելվածներում:
3.ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2018թ.
հոկտեմբերի 19-ի՝ ««Առևտրի շրջանառության մասին» Ձև
1-առևտուր
(ամսական)
վիճակագրական
հաշվետվության
ձևը
և
լրացման
հրահանգը
հաստատելու մասին» թիվ 10-Ն որոշմամբ հաստատված
հավելվածներ 1-ում և 2-ում,
4. ՏՀՏ ոլորտի արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի
հաշվարկման
վերաբերյալ
առավել
մանրամասն
տեղեկատվությունը զետեղված է ՀՀ վիճակագրության
պետական
խորհրդի՝
2018թ.
հոկտեմբերի
19-ի
«Կազմակերպության արդյունաբերական արտադրանքի
մասին» Ձև 1-արտ (ամսական) վիճակագրական
հաշվետվության
ձևը
և
լրացման
հրահանգը
հաստատելու մասին» թիվ 25-Ն որոշմամբ հաստատված
1-ին և 2-րդ հավելվածներում:
6 Լրացուցիչ փաստաթղթավորում
Լրացուցիչ փաստաթղթավորում առկա չէ:
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