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0.4 Նպատակը և 

պատմությունը 

Հայաստանի բնակչության կենսամակարդակի վերաբերյալ 

համակողմանի տեղեկատվության ապահովումն է և այն բնութագրող 

հիմնական ցուցանիշների քանակական գնահատումը: 

Համաձայն Համաշխարհային բանկի սահմանման, աղքատությունը 

որոշակի կենսամակարդակի ընդունելի նվազագույնի ապահովման 

անկարողությունն է: Հայաստանում աղքատության մակարդակի 

հաշվարման միակ աղբյուրը հանդիսանում է Տնային 

տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված 

հետազոտությունը (ՏՏԿԱՀ): Տնային տնտեսությունների 

կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության (ՏՏԿԱՀ) 

արդյունքները հիմնականում կիրառվում են երկրում սպառման վրա 

հիմնված աղքատության մակարդակի գնահատման համար, ինչպես 

նաև բնակչության կենսամակարդակի վերաբերյալ այլ ցուցանիշների 

միջոցով արժեքավոր տեղեկատվություն ստանալու համար: Տնային 

տնտեսությունների կենսամակարդակի 

ամբողջացվածհետազոտությունն առաջին անգամ Հայաստանում 

անց է կացվել 1996թ.-ին (մեկ ամսվա ընթացքում), այնուհետև 

1998/99թթ.- ին, և սկսած 2001թ.-ից այն իրականացվում է ամեն տարի: 

Հետազոտություններն իրականացվում են մեկ տարվա ընթացքում` 

տնային տնտեսությունների և բնակավայրերի ամենամսյա 

փոխարինմամբ (ռոտացիայով): Հայաստանում բարեկեցության 

մակարդակը գնահատելու համար օգտագործվում է սպառման 

ագրեգացված ցուցանիշը: Միջազգային փորձից ելնելով` ընդունված 

է, որ սպառումը ավելի ճշգրիտ տեղեկատվություն է ներկայացնում և 

այդքան էլ զգայուն չէ կարճատև տատանումների նկատմամբ, քան 
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եկամտի ցուցանիշը, հատկապես` անցումային տնտեսությամբ 

երկրներում: Սպառման ագրեգացված ցուցանիշը հաշվարկվում է 

տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված 

հետազոտությամբ ստացված տվյալների հիման վրա և ներառում է 

հետևյալ բաղկացուցիչները. (ա) սպառված պարենային և ոչ 

պարենային ապրանքների արժեքը, ներառյալ սեփական 

արտադրության ապրանքները, մարդասիրական 

կազմակերպություններից և այլ աղբյուրներից ստացված օգնությունը 

և (բ) երկարատև օգտագործման ապրանքների հաշվարկային 

արժեքը: 

1996թ.-ից ի վեր, երբ Հայաստանում առաջին անգամ ներդրվեց 

տնային տնտեսությունների բարեկեցության ուսումնասիրության 

ժամանակակից մեթոդաբանությունը, ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն 

(Արմստատ)՝ Համաշխարհային բանկի, ԱՄՆ Միջազգային 

զարգացման գործակալության և այլ դոնոր կազմակերպությունների 

աջակցությամբ, շարունակաբար ջանացել է կատարելագործել 

տնային տնտեսությունների մակարդակով հավաքվող տվյալների 

որակը և սեփական հմտությունը՝ աղքատության մակարդակի 

առավել ստույգ գնահատման իմաստով: Այդ ջանքերն արդարացված 

էին, քանզի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների 

արդյունքում հավաքված տեղեկատվությունը և վերջիններիս հիման 

վրա ստացված աղքատության մակարդակի գնահատականները շատ 

կարևոր ներդրում էին աղքատության հաղթահարման 

ռազմավարության ձևավորման և մոնիթորինգի տեսանկյունից, ինչի 

համար պատասխանատվությունը ստանձնել էր ՀՀ 

կառավարությունը: 

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: 

 

Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված 

հետազոտության արդյունքները հիմնականում կիրառվում են 

երկրում սպառման վրա հիմնված աղքատության մակարդակի 

գնահատման համար, ինչպես նաև բնակչության կենսամակարդակի 

վերաբերյալ այլ ցուցանիշների միջոցով արժեքավոր 

տեղեկատվություն տրամադրելու նպատակով: 



0.6 Տեղեկությունների 

աղբյուրները 

7872 տնային տնտեսություններ (ՏՏ) տարեկան ընդգրկմամբ (ՏՏ  

ուղղակի այցելությամբ), ընտրանքի համար օգտագործվում է 

հանրապետության մասնավոր ՏՏ հասցեների ամբողջական բազան: 

0.7 Տվյալների հավաքման 

իրավական 

լիազորությունը 

Տվյալները հավաքվում են «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» 

օրենքի և «Հնգամյա վիճակագրական ծրագրի» հիման վրա, ինչպես 

նաև ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2016թ. հունիսի 20-ի 

«Վիճակագրական տվյալների հավաքման կարգը հաստատելու 

մասին» թիվ 05-Ն և «Տարեկան վիճակագրական ծրագիրը 

հաստատելու մասին» որոշումների հիման վրա: 

 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2002 թ. նոյեմբերի 28-ի թիվ 1866 

որոշման Արմստատը պարբերաբար` յուրաքանչուր տարի պետք է 

ապահովի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների 

անցկացումը: 

0.8 Ռեսպոնդենտների 

(սկզբնական 

տեղեկություններ 

ներկայացնողների) 

ծանրաբեռնվածությունը 

Ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածություն չի հաշվարկվում: 

1 Բովանդակություն 

1.1 Բովանդակության 

նկարագիրը 

Աղքատ են գնահատվել նրանք, ում սպառումը մեկ չափահաս անձի 

հաշվով ցածր է եղել աղքատության վերին` ընդհանուր գծից, շատ 

աղքատ են գնահատվել նրանք, ում սպառումը մեկ չափահաս անձի 

հաշվով ցածր է եղել աղքատության ստորին` ընդհանուր գծից, իսկ 

ծայրահեղ աղքատ կամ թերսնված գնահատվել են նրանք, ում 

սպառումը մեկ չափահաս անձի հաշվով ցածր է եղել աղքատության 

պարենային գծից: 

1.2 Վիճակագրական 

հասկացություններ 

Հետազոտության մեթոդաբանությունը (ցուցանիշների համախումբը, 

սահմանումները, դասակարգումները, տեղեկատվական աղբյուրները 

և հաշվարկման գործիքակազմը) խարսխված են ՀԲ 

մեթոդաբանության հիման վրա: Բնակչության բարեկեցության, 

կենսամակարդակի գնահատման կարևոր ցուցանիշ է համարվում 

տվյալ երկրում աղքատության մակարդակը: Աղքատությունն 

արտահայտվում է տարբեր ձևերով և շոշափում կյանքի տարբեր 

կողմերը` սպառում, պարենային անվտանգություն, առողջություն, 

կրթություն, իրավունքներ, ներառյալ ձայնի իրավունքը 

անվտանգություն, արժանապատվություն և արժանապատիվ 

աշխատանք: 

Բնակչության կեսամակարդակի փոփոխության դինամիկան 

նկարագրվում է ըստ նյութական և ոչ նյութական աղքատության 



տեսանկյունից: 

Աղքատության գնահատումը ենթադրում է երեք բաղադրիչներ. 

 Բարեկեցության կամ կյանքի պայմանների  բաշխվածություն, 

 Աղքատության գիծ, որից ներքև գտնվող անհատները 

համարվում են “աղքատ” և 

 Աղքատության չափման միավոր:  

Հետևելով միջազգային պրակտիկային, աղքատությունը 

գնահատվում է ըստ աղքատության մակարդակի, աղքատության 

խորության և սրության ցուցանիշների: Աղքատության մակարդակի 

ամենապարզ և առավել հաճախ կիրառվող գնահատականը դա 

աղքատների ընդհանուր թվաքանակի համաթիվն է, որը պարզապես, 

իրենից ներկայացնում է մեկ չափահաս անդամի հաշվով համարժեք 

սպառման մակարդակով աղքատության գծից ցած գտնվող 

անհատների հարաբերություն (Ֆոստեր և ուրիշներ 1984թ.): 

 

Աղքատության խորության համաթիվը ցույց է տալիս, թե որքանով են 

այդ մարդիկ աղքատ, կամ որքան է նրանց սպառումը ցածր 

աղքատության գծից: 

 

Աղքատության սրության ցուցանիշը կիրառվել է գնահատելու 

աղքատների միջև եղած սպառման անհավասարությունը (որոշ 

աղքատների մոտ սպառումը կարող է շատ մոտ գտնվել 

աղքատության գծին, իսկ ոմանք սպառման ցուցանիշով կարող են 

շատ ցած գտնվել աղքատության գծից): 

 

Աղքատության ցուցանիշներըհաշվարկվում են օգտագործելով ստորև 

բերված բանաձևը` 

 

α 

1  n    ⎡ ⎛ z − c ⎞⎤ 

P(α  ) = ∑ ⎢max⎢ i , 0⎢⎢ 

n i=1  ⎣ ⎝ z ⎠⎦ 

 

որտեղ α -ն պարամետր է (նկարագրված է ստորև), z-ը աղքատության 

գիծն է, ci –ն i-րդ անհատի սպառումն է, իսկ n-ն անհատների 

ընդհանուր թվաքանակը:  Եթե α – ն հավասար է զրոի, ստացվում է 

P(0), կամ աղքատության մակարդակի համաթիվը, որը գնահատում է 

աղքատության գծից ցած գտնվող անհատների հարաբերությունը: 

Եթե α -ն հավասար է 1-ի, ստացվում է P(1), կամ աղքատության 



խորությունը, որը հաշվի է առնում, թե որքան են միջին հաշվով 

աղքատները հեռու այդ գծից: P(1)-ը կարող է արտահայտվել հետևյալ 

բանաձևով. 

P(1) = P(0)*(Average  Deficit) 

 

որտեղ միջին պակասուրդը հաշվարկվում է որպես տոկոս 

աղքատության գծի նկատմամբ, որի չափով աղքատների սպառումը 

միջին հաշվով պակաս է աղքատության գծից: 

Վերջապես, եթե α -ն հավասար է 2, ստացվում է P(2), կամ 

աղքատության սրությունը, որը հաշվի է առնում աղքատների միջև 

անհավասարությունը: 

 

Ոչ նյութական աղքատության բնորոշիչներն են վատ առողջությունը, 

կրթության ցածր մակարդակը կամ անգրագիտությունը, 

սոցիալական անտեսվածությունը կամ մերժվածությունը, 

անպաշտպանվածությունը, իրավունքների և խոսքի ազատության 

անկիրառելիությունը: Հայաստանում աղքատությունը գնահատվում 

է նյութական (դրամային) ցուցանիշների միջոցով: Նշված 

համատեքստում, համաձայն Համաշխարհային բանկի սահմանման, 

աղքատությունը որոշակի կենսամակարդակի ընդունելի 

նվազագույնի ապահովման անկարողությունն է: 

Տվյալների սեզոնային ճշգրտում իրականացվում է: 

2.  Ժամանակայնություն 

2.1 Հաշվետու 

ժամանակահատվածը 

Հետազոտություններն իրականացվում են մեկ տարվա ընթացքում` 

բնակավայրերի և տնային տնտեսությունների ամենամսյա 

փոխարինմամբ (ռոտացիայով): 

2.2 Հրապարակման 

ամսաթիվը 

Որոշ նախնական տվյալներ հրապարակվում են հետազոտությանը 

հաջորդող տարվա երրորդ եռամսյակի սկզբում, իսկ վերջնական 

արդյունքները` չորրորդ եռամսյակում: 

2.3 Ճշտապահություն Տվյալները հրապարակվում են տարեկան ծրագրերով 

հրապարակման ժամանակացույցին համապատասխան և 

սահմանված ժամկետներից ուշացումներ չեն արձանագրվել: 

2.4 Հաճախականությունը Տարեկան 

3 .Ճշգրտություն 

3.1 Ընդհանուր 

ճշգրտություն 

Աղքատության մակարդակի ցուցանիշները ներկայացուցչական են 

երկրի, գյուղ/քաղաք մակարդակներով: Քանի որ աղքատության 

մակարդակի ցուցանիշներն մարզային և ք.Երևանի կտրվածքով 

ունեն նվազագույն ներկայացուցչականություն, ապա դրանք պետք է 

դիտարկվեն հաշվի առնելով ստանդարտ սխալները, որոնք բերվում 

են «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը» 



վիճակագրական-վերլուծական զեկույցում: 

3.2 Անճշտության 

աղբյուրները 

Հետազոտությունն իրականացվում է ըստ մարզերի 

ստրատիֆիկացված, երկաստիճան ընտրանքի սկզբունքով: 

Դիտարկվող միավորը ՏՏ-ն է: Ամսական ընտրանքի չափը կազմում է 

656 ՏՏ, իսկ 2010թ. ՏՏ տարեկան  ընտրանքը կազմել է 7872 ՏՏ: 

Պատասխանների մակարդակը (մասնակցությունը) կազմում է մոտ 

92%: Յուրաքանչյուր ռեսպոնդենտ տարվա ընթացքում  

հետազոտության մեջ կարող է ընդգրկվել միայն մեկ անգամ: 

Հարցումն իրականացվում է անմիջապես ՏՏ այցելությամբ: 

 

Հետազոտության արդյունքներն ունեն որոշակի ոչ ընտրանքային 

սխալներ, որոնց պատճառներից են. 

 

ա) 2001թ. ՀՀ մարդահամարի արդյունքներով ձևավորված հասցեների 

բազան, որն արդիականացվում է 10 տարին 1 անգամ: 

 

բ) հետազոտությանը մասնակցելու ՏՏ հրաժարման դեպքերը, 

գ) ոչ լիարժեք պատասխանները և այլն: Հետազոտության  տվյալները  

կշռվում են և տարածվում գլխավոր համակցության նկատմամբ: 

 

Հետազոտության հիմնական ցուցանիշներն ուղեկցվում են 

ստանդարտ սխալի վերաբերյալ տեղեկատվությամբ, որն 

արտացոլում է ցուցանիշի վստահության միջակայքերը` «+/-» 

ընտրանքային սխալով: 

 

Ընտրանքային սխալի չափի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կարևոր 

է, քանի որ սպառողը հնարավորություն է ունենում գնահատելու 

օգտագործվող ցուցանիշի «ռիսկայնությունը»: Կիրառվում է 95 

տոկոսանոց վստահության միջակայքը, ինչը նշանակում է, որ նույն 

հետազոտությունը 100 անգամ կրկնելու դեպքում, 95-ի դեպքում 

ցուցանիշը կլինի նույնական և 5-ի դեպքում` կտատանվի նշված 

սահմանից վերև կամ ներքև: 

Հետազոտության տվյալները կշռվում են և տարածվում գլխավոր 

համակցության նկատմամբ: 

 

Հետազոտության հիմնական ցուցանիշներն ուղեկցվում են 

ստանդարտ սխալի վերաբերյալ տեղեկատվությամբ, որն 

արտացոլում է ցուցանիշի վստահության միջակայքերը` «+/-» 

ընտրանքային սխալով: 



Ընտրանքային սխալի չափի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կարևոր 

է, քանի որ սպառողը հնարավորություն է ունենում գնահատելու 

օգտագործվող ցուցանիշի «ռիսկայնությունը»: Կիրառվում է 95 

տոկոսանոց վստահության միջակայքը, ինչը նշանակում է, որ նույն 

հետազոտությունը 100 անգամ կրկնելու դեպքում, 95-ի դեպքում 

ցուցանիշը կլինի նույնական և 5-ի դեպքում` կտատանվի նշված 

սահմանից վերև կամ ներքև: Ընտրանքային սխալի չափի վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը հրապարակվում է «Հայաստանի սոցիալական 

պատկերը և աղքատությունը» վիճակագրական-վերլուծական 

զեկույցում: 

3.3 Ճշգրտության 

չափումները/ 

չափելիությունը 

Տե´ս բաժին 3.2-ը: 

4 .Համադրելիություն 

4.1 Ժամանակագրական 

համադրելիություն 

Միայն 1996թ. հետազոտությունն է իրականացվել մեկ ամսվա 

ընթացքում, մնացած հետազոտություններն իրականացվել են 

տարեկան պարբերականությամբ: 

4.2 Համադրելիությունն այլ 

վիճակագրության հետ 

Առկա չէ 

ՏՏԿԱՀ չի համադրվում այլ վիճակագրության հետ: 

4.3 Նախնական և 

վերջնական 

վիճակագրության միջև 

փոխկապվածությունը 

ՏՏԿԱՀ արդյունքներով (ՀԲ  մեթոդաբանությամբ) հաշվարկված 

աղքատության մակարդակի ցուցանիշները նախնական չեն 

հրապարակվում: 

5 .Մատչելիություն 

5.1 Տարածման ձևաչափ Հրապարակումներ 

Տարեկան հրապարակումներ 
«Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը» 

վիճակագրական-վերլուծական զեկույց (հայերեն և անգլերեն), 

(«Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք» (հայերեն, անգլերեն և 

ռուսերեն), 

«Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը 

թվերով» վիճակագրական ժողովածու (հայերեն և անգլերեն), 

«Կանայք և տղամարդիկ» վիճակագրական գրքույկ (հայերեն և 

անգլերեն), 
 

Տվյալների բազաներ 

 
https://www.armstat.am/am/?nid=15, 
 
https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/?rxid=c169b79c-9f82-4878-
a96a-9e404a9f976b&rxid=c169b79c-9f82-4878-a96a-9e404a9f976b 

https://www.armstat.am/am/?nid=15
https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/?rxid=c169b79c-9f82-4878-a96a-9e404a9f976b&rxid=c169b79c-9f82-4878-a96a-9e404a9f976b
https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/?rxid=c169b79c-9f82-4878-a96a-9e404a9f976b&rxid=c169b79c-9f82-4878-a96a-9e404a9f976b


Այլ հրապարակումներ 

«Ոչ ֆորմալ հատվածը և ոչ ֆորմալ զբաղվածությունը Հայաստանում, 

2010թ. ազգային զեկույց 
 

Ինտերնետային հասցե. 

Հրապարակումների էլեկտրոնային տարբերակները հասանելի են 

հայերեն և անգլերեն հետևյալ հասցեով. http://www.armstat.am/am/ 

5.2 Հիմնական նյութերը. 

Պահպանումն ու 

կիրառելիությունը 

ՏՏԿԱՀ տվյալների բազան պարունակում է անհատական 

անվանազերծված տվյալներ, որոնք համապատասխան կարգով 

պահպանվում և արխիվացվում են: 

5.3 Այլ տեղեկատվություն Սահմանումների, տվյալների աղբյուրների և մեթոդաբանության 

փաստաթղթերը հասանելի են Արմստատի պաշտոնական կայքի 

«Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը» 

վիճակագրական-վերլուծական զեկույցում հետևյալ հասցեով` 
http://www.armstat.am/am/: 

5.4 Այլ տեղեկատվություն Ցուցանիշների հրապարակումն ուղեկցվում է մեթոդաբանության 

նկարագրությամբ, որն առավել մանրամասն ներկայացված է 

«Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը» 

վիճակագրական-վերլուծական զեկույցում (հայերեն և անգլերեն) և 

առանձին թեմատիկ հրապարակումներում: 

6. Լրացուցիչ փաստաթղթավորում 

6.1  Առկա է տեղեկատվություն Ընդհանուր վիճակագրական բիզնես-

գործընթացի մոդելի համաձայն հետևյալ հասցեով՝ 
https://www.armstat.am/am/?nid=373: 

 

http://www.armstat.am/am/
http://www.armstat.am/am/
https://www.armstat.am/am/?nid=373

