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0.4 Նպատակը և
Միասնական և համակարգված ձևով օգտագործողներին
տրամադրել
վիճակագրական
տեղեկատվություն
պատմությունը
կառավարության պարտքի վերաբերյալ:
Ցուցանիշները հրապարակվում են 1996թ:
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:
Ցուցանիշները թույլ են տալիս վերլուծել և գնահատել երկրի
հարկաբյուջետային

քաղաքականությունը

և

պետական

ներքին և արտաքին պարտքերի ցուցանիշները:
0.6

Տեղեկությունների

Տվյալների հավաքման

Տեղեկատվության աղբյուր է հանդիսանում որպես վարչական
ռեգիստր համարվող ՀՀ ֆինանսների նախարարության
կողմից Արմստատ տրամադրվող տեղեկանքները ներքին և
արտաքին պարտքերի վերաբերյալ:
Տվյալները հավաքվում են «Պաշտոնական վիճակագրության

իրավական

մասին» օրենքի և «Հնգամյա վիճակագրական ծրագրի» հիման

լիազորությունը

վրա, ինչպես նաև ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի

աղբյուրները

0.7

2016թ.

հունիսի

20-ի

«Վիճակագրական

տվյալների

հավաքման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 05-Ն և

«Տարեկան վիճակագրական ծրագիրը հաստատելու մասին»
որոշումների հիման վրա:
0.8

Ռեսպոնդենտների

Ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածություն չի հաշվարկվում:

(սկզբնական
տեղեկություններ
ներկայացնողների)
ծանրաբեռնվածությունը
1 Բովանդակություն
1.1 Բովանդակության
նկարագիրը

Ընդհանուր կառավարության հատվածը բաղկացած է
միավորներից, որոնք իրականացնում են պետական
քաղաքականություն
հիմնականում
մատուցելով
ոչշուկայական ծառայություններ և վերաբաշխելով եկամուտն
ու
ունեցվածքը,
ընդ որում այդ
երկու
տեսակի
գործունեությունը
հիմնվում
է
այ
հատվածներից
իրականացվող պարտադիր գանձումների վրա:
Ցուցանիշներն ներառում են կենտրոնական կառավարության
միավորների և համայնքների միավորների տվյալները
Կենտրոնական
կառավարությունը
ներառում
է
կառավարման բոլոր միավորները որոնք իրականացնում են
կառավարում
Հայաստանի
ամբողջ
տնտեսական
տարածքում:
Տվյալները ստացվում են եռամսյակային կտրվածքով
աճողական կարգով:
Որպես վարչական ռեգիստր հանդիսացող ՀՀ ֆինանսների
նախարարության
կողմից
եռամսյակային
պարբերականությամբ
Արմստատին
է
տրամադրվում
տեղեկանքներ պետական ներքին և արտաքին պարտքերի
վերաբերյալ: Այդ տեղեկատվության հիման վրա Արմստատի
կողմից կատարվում է ցուցանիշների շարքերի կազմումը,
նախորդ
ժամանակշրջանների
նկատմամբ
տեմպերի
հաշվարկը և տեղեկատվության հրապարակումը:

1.2

Վիճակագրական
հասկացություններ

Տեղեկատվությունը հրապարակվում է մլն. Դրամով և մլն
ԱՄՆ դոլարով:
Հիմնական հասկացություններ
Ընդհանուր կառավարության /պետական կառավարման/

հատվածն ընդգրկում է այն միավորները, որոնց առաջնային
նպատակն է կառավարության/պետական կառավարման
մարմինների/ գործառույթների իրականացումը:
Պետական
պարտք`
Հայաստանի
Հանրապետության
անունից և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական
բանկի
(այսուհետ`
Կենտրոնական
բանկ)
անունից
(բացառությամբ ռեզիդենտների հանդեպ Կենտրոնական
բանկի
առկա
պարտքայինպարտավորությունների)
ստանձնված և որոշակի պահի դրությամբ առկա պարտքային
պարտավորությունների հանրագումարը.
Կառավարության պարտք` Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության (այսուհետ` կառավարություն) ստանձնած
և որոշակի պահի դրությամբ առկա պարտքային
պարտավորությունների հանրագումարը.
Կենտրոնական
բանկի
պարտք`
ոչ
ռեզիդենտների,
օտարերկրյա պետությունների առջև Կենտրոնական բանկի
ստանձնած և որոշակի պահի դրությամբ առկա պարտքային
պարտավորությունների հանրագումարը.
Ներքին պետական պարտք` Հայաստանի Հանրապետության
անունից` կառավարության լիազոր մարմնի կողմից
Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտների հանդեպ
փոխառության կամ վարկային պայմանագրերի հիման վրա
ստանձնված և որոշակի պահի դրությամբ առկա պարտքային
պարտավորությունների հանրագումարը.
Արտաքին
պետական
պարտք`
Հայաստանի
Հանրապետության անունից և Կենտրոնական բանկի
անունից Հայաստանի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտների և
օտարերկրյա պետությունների հանդեպ ստանձնված և
որոշակի
պահի
դրությամբ
առկա
պարտքային
պարտավորությունների հանրագումարը.
Պետական
երաշխիք`
որոշակի
պահի
դրությամբ
կառավարության
պարտավորությունը
(բյուջետային
երաշխիքը) փոխատուների և վարկատուների առջև, ինչպես
նաև Կենտրոնական բանկի պարտավորությունը ոչ

ռեզիդենտ
փոխատուների
և
վարկատուների
առջև
ամբողջությամբ կամ մասնակի մարելու` Հայաստանի
Հանրապետության
ռեզիդենտ
փոխառուների
և
վարկառուների կողմից վճարման ենթակա գումարները`
սահմանված ժամկետներում նրանց կողմից չվճարվելու
դեպքում.
Պարտքի սպասարկում` փոխառության կամ վարկային
պայմանագրով նախատեսված տոկոսագումարի, կոմիսիոն
վճարի, տուժանքի և այլ վճարի կատարում.
Աշխարհագրական ընդգրկունություն
Ընդգրկում է Հայաստանի Հանրապետությունը:
Հրապարակման խմբավորումներ
Ներքին պետական պարտք,
այդ թվում`
կարճաժամկետ,
երկարաժամկետ
Արտաքին պետական պարտք,
այդ թվում`
ՀՀ Կառավարության պարտք.
ՀՀ կենտրոնական բանկի պարտք
Արտաքին պետական պարտքն ըստ վարկատուների
2. Ժամանակայնություն
2.1 Հաշվետու
ժամանակահատվածը
2.2 Հրապարակման
ամսաթիվը
2.3 Ճշտապահություն

2.4 Հաճախականությունը
3 .Ճշգրտություն
3.1 Ընդհանուր
ճշգրտություն

Եռամսյակային
Տվյալները հրապարակվում են հաշվետու եռամսյակին
հաջորդող 60/61-րդ օրը:
Տվյալները հրապարակվում են տարեկան ծրագրերով
հրապարակման ժամանակացույցին համապատասխան և
սահմանված ժամկետներից ուշացումներ չեն արձանագրվել:
Եռամսյակային
Ընդհանուր ճշգրտությանն առնչվող կոնկրետ քանակական
չափումներ չեն իրականացվում:

3.2

Անճշտության
աղբյուրները

Եռամսյակային
եռամսյակում

տվյալները
Ֆինանսների

ճշգրտվում

են

նախարարության

հաջորդ
կողմից

ներկայացվող տեղեկանքի հիման վրա:
3.3

Ճշգրտության
չափումները/
չափելիությունը
4 .Համադրելիություն
4.1 Ժամանակագրական
համադրելիություն
4.2 Համադրելիությունն այլ
վիճակագրության հետ
4.3 Նախնական և
վերջնական
վիճակագրության միջև
փոխկապվածությունը
5 .Մատչելիություն
5.1 Տարածման ձևաչափ

Ընդհանուր ճշգրտությանն առնչվող կոնկրետ քանակական
չափումներ չեն իրականացվում:

Տվյալների ժամանակագրական շարքերը համադրելի են:
Համադրելիություն
այլ
աղբյուրներից
ստացվող
վիճակագրության հետ առկա չէ:
Առաջին անգամ հրապարակված տվյալները որակվում են
նախնական:
Հրապարակված տվյալների փոփոխություններն ուղեկցվում
են բացատրական ծանոթագրություններով:
Հրապարակումներ
Եռամսյակային հրապարակումներ
«Հայաստանի
Հանրապետության
սոցիալ-տնտեսական
վիճակը» տեղեկատվական ամսական զեկույցի (հայերեն և
ռուսերեն) յուրաքանչյուր եռամսյակին հաջորդող ամսվա
հրապարակումներում
Տվյալների բազա
http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/?rxid=602c2fcf531f-4ed9-b9ad-42a1c546a1b6

5.2

5.3

Հիմնական նյութերը.
Պահպանումն ու
կիրառելիությունը
Փաստաթղթավորում

5.4

Այլ տեղեկատվություն

Ինտերնետային հասցե
Հրապարակումների
էլեկտրոնային
տարբերակները
հասանելի են հայերեն (ամբողջական), ռուսերեն և անգլերեն,
հետևյալ հասցեով. http://www.armstat.am/am/?nid=82:
ՀՀ
ֆինանսների
նախարարությունից
ստացված
տեղեկանքները պահպանվում են թղթային եղանակով:
Առկա է տեղեկատվություն Ընդհանուր վիճակագրական
բիզնես-գործընթացի մոդելի համաձայն հետևյալ հասցեով՝
https://www.armstat.am/am/?nid=373:
Հայաստանի
Հանրապետության
սոցիալ-տնտեսական

վիճակը»
տեղեկատվական
ամսական
զեկույցում
եռամսյակային պարբերականությամբ հրապարակվում են
տվյալներ ընթացիկ տարվա սկզբի և տվյալ եռամսյակի վերջի
դրությամբ, ինչպես նաև ընթացիկ տարվա և նախորդ տարվա
համապատասխան ընթացքում պարտքի սպասարկման
մասին տեղեկատվություն:
Տարեկան հրապարակումներում ներառվում են տարեկան
տվյալներ վերջին 4-5 տարիների համար:
Մեթոդաբանական պարզաբանումներ առկա են նաև
«Հայաստանի վիճակագրական տարեգրքում», «Հայաստանի
Հանրապետության
սոցիալ-տնտեսական
վիճակը»
տեղեկատվական ամսական զեկույցների եռամսյակային
թողարկումներում,
ինչպես
նաև
համապատասխան
թեմատիկ հրապարակումներում:
6. Լրացուցիչ փաստաթղթավորում
6.1
Լրացուցիչ փաստաթղթավորում առկա չէ:

