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Հարգելի ընթերցող, վիճակագրական 
տեղեկատվություն օգտագործողների հա-
մար վիճակագրական հրապարակումնե-
րից ավելի արդյունավետ օգտվելու 
տեսանկյունից նպաստավոր պայմաններ 
ստեղծելու նկատառումով, ԱՐՄՍՏԱՏ-ը 
նախաձեռնել է «Վիճակագրական 
հրապարակումների համացանկ, 2021»-ի 
մշակումն ու հրապարակումը:      

«Պաշտոնական վիճակագրության մա-
սին»  օրենքի 14-րդ հոդվածի համաձայն, 
Հայաստանի Հանրապետության տարած-
քում պաշտոնական վիճակագրության 
իրագործման հիմքը վիճակագրական 
ծրագրերն (Ծրագիր) են, որոնք ներառում 
են երկրի տնտեսական, ժողովրդագրա-
կան, սոցիալական և բնապահպանական 
իրավիճակի դիտարկման համար անհրա-
ժեշտ վիճակագրական տեղեկատվությու-
նը` հաշվի առնելով առկա ռեսուրսների 
սահմանափակումները, վիճակագրական 
տեղեկություններ տրամադրողների վրա 
դրվող պարտականությունների ծավալը և 
ծախսերի արդյունավետությունը:  

 
 

Dear reader, ARMSTAT has launched 
developing and publishing of 
“CATALOGUE of Statistical Publications, 
2021” to create advantageous conditions 
for statistical information users to use the 
statistical publications more efficiently. 

 
 
 

According to the 14th Article  of the Law 
“On Official Statistics’’, Statistical 
Programs are the basis for the 
implementation of official statistics on 
the territory of the Republic of Armenia. 
The Program includes statistical 
information necessary for the observation 
of the economic, demographic, social and 
environmental situation in country, 
taking into account the availability of 
resources, the burdens on respondents 
and the cost-effectiveness.  
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Ծրագրերը մշակվում են վիճակագրա-
կան տեղեկատվություն օգտագործողների 
պահանջարկի ուսումնասիրության հիման 
վրա: Հնգամյա և տարեկան վիճակագրա-
կան Ծրագրերը մշակվում են որպես 
արդյունավետ ռազմավարական և օպերա-
տիվ կառավարման ու համակարգման 
առանցքային գործիքներ՝ ողջ ազգային 
վիճակագրական համակարգի համար: 

Վիճակագրական տեղեկատվություն 
օգտագործողների ուշադրությանը ներկա-
յացվող «Վիճակագրական հրապարա-
կումների համացանկ, 2021»-ը, որպես 
Ծրագրի վերոնշյալ մասի լրացում, 
նպատակ ունի հանրությանը մանրամաս-
նեցված տեղեկատվություն տրամադրել 
2021 թվականի վիճակագրական հրապա-
րակումների ցանկի, դրանց հաճախակա-
նության և համառոտ բովանդակության 
վերաբերյալ: 

Վիճակագրական տեղեկատվության 
որակի, թափանցիկության, տվյալների 
համադրելիության ապահովման, միջազ-
գային հանրությանը դրանց օգտագործ-
ման ավելի լայն հնարավորությունների 
ընձեռման, կիրառվող մեթոդաբանության 
և դրա հետագա զարգացման ծրագրերին 
տեղեկացնելու նպատակով Արժույթի 
միջազգային հիմնադրամի վիճակագրու-
թյան վարչությունը հիմնել է Տվյալների 
տարածման ընդհանուր համակարգ և 
Տվյալների տարածման հատուկ 
ստանդարտ:    

 
 
 
 
 
 
 

The programs are developed on the study 
of the demand of statistical information 
users. Five-year and annual statistical 
programs are developed as key tools for 
effective strategic and operational 
management and coordination for the 
entire national statistical system. 

  
 

“CATALOGUE of Statistical Publications, 
2021”  presented to the attention of 
statistical information users, as an 
addition to the above-mentioned part of 
the Program, aims to provide the public 
with the most detailed information on 
the list, periodicity and brief content of 
2021 statistical publications.  
 
 
 

 Statistics department of the International 
Monetary Fund (IMF) developed General 
Data Dissemination System (GDDS) and 
Special Data Dissemination Standard 
(SDDS) on purpose  to ensure quality,  
transparency of statistical information 
and data comparability and to inform the 
international public about wider 
possibility of their use, applying 
methodology and its further development 
of projects.  
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Թվարկվածներից` Տվյալների տարած-
ման ընդհանուր համակարգին (հիմնվել է 
1997թ. դեկտեմբերի 19-ին) Արմստատն 
անդամագրվել է 2001թ. մարտի 29-ին, իսկ 
2003թ. նոյեմբերի 7-ից` նաև Տվյալների 
տարածման հատուկ ստանդարտին, 
դրանով իսկ դառնալով վիճակագրության 
բնագավառում կիրառվող միջազգային 
ամենախիստ ստանդարտին անդամա-
գրված 54-րդ  երկիրը:  

ԱՐՄՍՏԱՏ-ը շնորհակալ է տվյալների 
տրամադրման գործընթացում համագոր-
ծակցող բոլոր գործընկերներին, տվյալներ 
տրամադրողներին և օգտագործողներին:    

Վիճակագրական տեղեկատվությունը
կատարելագործելու նպատակով
ԱՐՄՍՏԱՏ-ն ակնկալում է օգտագործող-
ների հետադարձ արձագանքը: 

 
 
 
 
 
 
 

ՍՍ..ՄՄՆՆԱԱՑՑԱԱԿԿԱԱՆՆՅՅԱԱՆՆ  
ԱԱՐՐՄՄՍՍՏՏԱԱՏՏԻԻ  ՆՆԱԱԽԽԱԱԳԳԱԱՀՀ  
  

Of the above-mentioned Armenia has 
been subscribed to the GDDS (developed 
on December 19, 1997) since March 29, 
2001, and since November 7, 2003, it has 
been subscribed to the SDDS, and on this 
occasion Armenia became the 54th 
subscriber to the SDDS which is the 
strongest international standard applying 
in the field of statistics. 

 

ARMSTAT would like to thank you all 
the partners cooperating with us in the 
process of producting data, data providers 
and users. 
The ARMSTAT is grateful to get users 
feedback and suggestions to improve the 
availability of statistical information. 
 
 
 
 
 
 

    
    SS..  MMNNAATTSSAAKKAANN

PPRREESSIIDDEENNTT  OOFF  TTHHEE  
AARRMMSSTTAATT  
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         ԱՐՄՍՏԱՏ-ի առաքելությունն է` հանրության համար 
պաշտոնական վիճակագրության մշակումը, արտադրությունն ու 
տարածումը:   

       Տվյալների որակը, օգտագործողների վստահությունը և 
պրոֆեսիոնալ անկախությունը կան  և կմնան մեր նախապատվային 
խնդիրները: 

 

      The mission of the ARMSTAT  is to develop, produce and disseminate 
the official statistics for public use.  

     Data quality and user’s trust, professional independence are and will 
remain our priority tasks. 
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ԲԲՈՈՎՎԱԱՆՆԴԴԱԱԿԿՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ  88  CCOONNTTEENNTT  

     
ՆՆԵԵՐՐԱԱԾԾՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ  

99  
IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

  
ՎՎԻԻՃՃԱԱԿԿԱԱԳԳՐՐԱԱԿԿԱԱՆՆ      
ԺԺՈՈՂՂՈՈՎՎԱԱԾԾՈՈՒՒՆՆԵԵՐՐ  

1166  
SSTTAATTIISSTTIICCAALL    
HHAANNDDBBOOOOKKSS  

     
ՎՎԻԻՃՃԱԱԿԿԱԱԳԳՐՐԱԱԿԿԱԱՆՆ      
ՏՏԵԵՂՂԵԵԿԿԱԱԳԳՐՐԵԵՐՐ  

3333  
SSTTAATTIISSTTIICCAALL    

BBUULLLLEETTIINNSS    
     
     
ՄՄԱԱՄՄՈՈՒՒԼԼԻԻ    
ՀՀԱԱՂՂՈՈՐՐԴԴԱԱԳԳՐՐՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆՆՆԵԵՐՐ  3388  

PPRREESSSS    
RREELLEEAASSEESS  

  
     
ՏՏԵԵՂՂԵԵԿԿԱԱՏՏՎՎԱԱԿԿԱԱՆՆ    
ԶԶԵԵԿԿՈՈՒՒՅՅՑՑՆՆԵԵՐՐ  4400  

IINNFFOORRMMAATTIIOONNAALL    
RREEPPOORRTTSS    

 
 



Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ - 2 0 2 1 -  Catalogue  of  Statistical  Publications 

  
9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ                                      INTRODUCTION 
 
    ««ՊՊաաշշտտոոննաակկաանն  վվիիճճաակկաագգրրոոււթթյյոոււննըը»»  
օօրրեեննքքոովվ  լլիիաազզոորրվվաածծ  մմաարրմմիիննննեերրիի  
կկոողղմմիիցց  ՄՄԱԱԿԿ--իի  պպաաշշտտոոննաակկաանն  վվիիճճաա--
կկաագգրրոոււթթյյաանն  հհիիմմննաարրաարր  սսկկզզբբոոււննքքննեերրիի  
պպաահհաաննջջննեերրիինն  հհաամմաապպաատտաասսխխաանն,,  
հհաաննրրաայյիինն  կկյյաաննքքիի  էէաակկաանն  ևև  չչաափփաակկցցեե--
լլիի  եերրևևոոււյյթթննեերրիի  թթվվաայյիինն  աարրտտաահհաայյ--
տտոոււթթյյաամմբբ  մմշշաակկվվաածծ,,  աարրտտաադդրրվվաածծ  ևև  
տտաարրաածծվվաածծ,,  բբաացցաառռաապպեեսս  վվիիճճաակկաա--
գգրրաակկաանն  ծծրրաագգրրեերրոոււմմ  աարրտտաացցոոլլվվաածծ  
վվիիճճաակկաագգրրոոււթթյյոոււնննն  էէ,,  ոորրըը  ննեերրկկաայյաա--
ցցոոււցցչչաակկաանն  հհիիմմքքոովվ  ննկկաարրաագգրրոոււմմ  էէ  
եերրկկրրիի  վվաարրչչաատտաարրաածծքքաայյիինն  մմիիաավվոորրիի,,  
եերրկկրրիի,,  տտաարրաածծաաշշրրջջաաննիի  կկաամմ  ոողղջջ  
աաշշխխաարրհհիի  սսաահհմմաաննննեերրոոււմմ  տտննտտեեսսաա--
կկաանն,,  ժժոողղոովվրրդդաագգրրաակկաանն,,  սսոոցցիիաալլաակկաանն  
ևև  բբննաապպաահհպպաաննաակկաանն  եերրևևոոււյյթթննեերրըը::    
        ««Վիճակագրություն» տերմինը ծագել 
է լատինական «status» բառից, որը 
նշանակում է երևույթի վիճակ, 
դրություն:  
 

““OOffffiicciiaall  ssttaattiissttiiccss””  aarree  ssttaattiissttiiccss  
ddeevveellooppeedd,,  pprroodduucceedd  aanndd  ddiisssseemmiinnaatteedd  
bbyy  llaaww--aauutthhoorriizzeedd  bbooddiieess  iinn  aaccccoorrddaannccee  
wwiitthh  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  
FFuunnddaammeennttaall  PPrriinncciipplleess  ooff  OOffffiicciiaall  
SSttaattiissttiiccss,,  eexxcclluussiivveellyy  rreefflleecctteedd  iinn  
ssttaattiissttiiccaall  pprrooggrraammss  tthhaatt  aarree  tthhee  
nnuummeerriiccaall  eexxpprreessssiioonn  ooff  tthhee  eesssseennttiiaall  
aanndd  pprrooppoorrttiioonnaattee  pphheennoommeennaa  ooff  ppuubblliicc  
lliiffee,,  ddeessccrriibbiinngg  oonn  aa  rreepprreesseennttaattiivvee  bbaassiiss  
tthhee    eeccoonnoommiicc,,  ddeemmooggrraapphhiicc,,  ssoocciiaall  aanndd  
eennvviirroonnmmeennttaall  pphheennoommeennaa  ooff  tthhee  
ccoouunnttrryy,,  tteerrrriittoorryy  oorr  wwhhoollee  wwoorrlldd..  
  
  
  
  
TThhee  tteerrmm  “statistics”  oorriiggiinnaatteess  ffrroomm  tthhee  
LLaattiinn  wwoorrdd  ““ssttaattuuss””,,  wwhhiicchh  mmeeaannss  tthhee  
ssttaattee,,  ssiittuuaattiioonn  ooff  pphheennoommeennoonn..    
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      «Վիճակագրությունը» գիտություն է, 
որն արտացոլում է երևույթների 
«վիճակների նկարագրությունը 
(փաստումը)»` թվային տվյալներով: 
       1947թ. ՄԱԿ-ի վիճակագրական 
հանձնաժողովի առաջին նիստին հիմք 
է դրվել գլոբալ վիճակագրական 
համակարգի կառուցմանը, և 2021թ.-ին 
լրանում է գլոբալ վիճակագրության 
74-ամյակը:  
       ՄԱԿ-ի անդամ երկրների վիճա-
կագրական համակարգերը գործում են 
ՄԱԿ-ի վիճակագրական հանձնաժո-
ղովի ներքո, այդ թվում` վերջինիս 
կողմից այլ միջազգային կազմակեր-
պություններին պատվիրակված լիա-
զորությունների շրջանակում, միաս-
նական վիճակագրական ստանդարտ-
ներով, մեթոդաբանական և կազմա-
կերպական հանձնարարականներով:   
      Վիճակագրությունը բնութագըր-
վում է մյուս ոլորտների համեմատ 
առաջանցիկ զարգացմամբ, տվյալնե-
րի հավաքման, մշակման, ամփոփ-
ման մեթոդաբանության (Տեսական 
շերտ` Սահմանումներ, Դասակար-
գումներ, Մաթեմատիկական տեսու-
թյուն և մոդելներ, Գործնական շերտ` 
Տվյալների աղբյուրներ, Տվյալների հա-
վաքման և մշակման գործիքակազմ, 
Տարածման քաղաքականություն) 
մշտական կատարելագործման անհ-
րաժեշտությամբ, երկրի տնտեսական, 
սոցիալական, ժողովրդագրական, 
բնապահպանական ցուցանիշները 
բովանդակող տեղեկատվության 
նկատմամբ պահանջարկի  մշտական 
աճով: 

“Statistics”  aallssoo  mmeeaannss  tthhee  pprroocceessss  ooff  
aapppprroopprriiaattee  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn  aanndd  
ssuummmmaarriizziinngg..  TThhiiss  iiss  tthhee  sscciieennccee,,  tthhaatt  
rreefflleeccttss  tthhee  ““ssttaatteess””  ddeessccrriippttiioonn  
((aarrgguuiinngg))””  ooff  pphheennoommeennaa  iinn  nnuummeerraall  
ddaattaa..TThhee  ffiirrsstt  sseessssiioonn  ooff  tthhee  UUNN  
SSttaattiissttiiccaall  CCoommmmiissssiioonn  ttooookk  ppllaaccee  iinn  
11994477  wwhhiicchh  ffoouunnddeedd  tthhee  bbuuiillddiinngg  ooff  
gglloobbaall  ssttaattiissttiiccaall  ssyysstteemm  aanndd  iinn  tthhee  22002211  
tthhee  7744--tthh  aannnniivveerrssaarryy  ooff  gglloobbaall  ssttaattiissttiiccss  
wwiillll  bbee  cceelleebbrraatteedd..    
TThhee  ssttaattiissttiiccaall  ssyysstteemm  ooff  UUNN  mmeemmbbeerr  
ccoouunnttrriieess  aarree  ffuunnccttiioonniinngg  uunnddeerr  tthhee  UUNN  
SSttaattiissttiiccaall  CCoommmmiissssiioonn,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  iittss  
uunniiffiieedd  ssttaattiissttiiccaall  ssttaannddaarrddss,,  
mmeetthhooddoollooggiiccaall  aanndd  oorrggaanniissaattiioonnaall  
ccoommmmiittmmeennttss..  
      
  
  
TThhee  ssttaattiissttiiccss  iiss  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  
eexxcceeeeddiinngg  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  ccoommppaarriissoonn  
wwiitthh  tthhee  ootthheerr  sspphheerreess,,  bbyy  nneecceessssiittyy  ooff  
rreegguullaarr  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn,,  
pprroocceessssiinngg,,  ssuummmmaarriizziinngg  mmeetthhooddoollooggyy      
((AA  tthheeoorreettiiccaall  llaayyeerr  DDeeffiinniittiioonnss,,  
CCllaassssiiffiiccaattiioonnss,,  MMaatthheemmaattiiccaall  tthheeoorryy  
aanndd  mmooddeellss,,  AA  pprraaccttiiccaall  llaayyeerr  DDaattaa  
ssuurrcceess,,  ee..gg..  ssuurrvveeyyss  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  
rreeggiisstteerrss,,  TToooollkkiitt  ffoorr  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn,,  
pprroocceessssiinngg,,  DDiisssseemmiinnaattiioonn  ppoolliiccyy,,  
iinncclluuddiinngg  rreelleeaassee  ccaalleennddaarr  aanndd  rreevviissiioonn  
ppoolliiccyy)),,  aass  wweellll  aass  bbyy  ccoonnttiinnuuoouuss    
ggrroowwtthh    ooff  tthhee    ddeemmaanndd    ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  
ccoonnttaaiinniinngg  eeccoonnoommiicc,,  ssoocciiaall,,  
ddeemmooggrraapphhiicc  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  
iinnddiiccaattoorrss  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..  
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       Վիճակագրական տեղեկատվու-
թյան օգտագործողների  և  նրանց  մոտ 
առաջացող հարցերի փարատմանը 
միտված տեղեկատվությունն առկա է  
ԱՐՄՍՏԱՏ-ի վիճակագրական ար-
տադրանքի «Որակի հռչակագրերում», 
որոնցում, ըստ յուրաքանչյուր 
արտադրանքի, նկարագրված են 
վիճակագրության օրենսդրական 
հիմքերը, վիճակագրության նպա-
տակը և մեթոդաբանությունը:    
     ԱՐՄՍՏԱՏ-ի  վիճակագրական 
արտադրանքի «Որակի հռչակագրերը» 
զետեղված են www.armstat.am  
կայքի «Փաստաթղթավորում և որակ» 
բաժնում: Թեման մանրամասն նկա-
րագրված է «Տվյալների որակի գնա-
հատում և գործիքներ» ձեռնարկում 
(https://ec.europa.eu/commission/index_e
n)  և «Եվրոպական վիճակագրական 
համակարգի որակի հռչակագրում»: 
     ԱՐՄՍՏԱՏ-ի, որպես հանրային շահ 
հետապնդող մարմնի, վիճակագրա-
կան ողջ արտադրանքը (նախնական-
օպերատիվ և վերջնական-ամփոփ ու 
մեթոդաբանությունը) հանրությանը 
հասանելի է պաշտոնական կայքից: 
     Տեղեկատվական և հեռահաղոր-
դակցության տեխնոլոգիաների 
զարգացման արդի պայմաններում 
վիճակագրական տեղեկատվության 
տարածման առաջնային և գլխավոր 
գործիքը դարձել է համացանցը, ինչի 
միջոցով էլ իրականացվում է վիճա-
կագրական արտադրանքի առաջնա-
հերթ հրապարակումը: Ավելին, 
կատարելագործվում է տարածման 
գործիքակազմը:  

TThhee  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  ssttaattiissttiiccaall  
iinnffoorrmmaattiioonn’’ss  uusseerrss  aanndd  ssttaattiissiiccss  iinn  
qquueessttiioonn  iiss  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  ““QQuuaalliittyy  
ddeeccllaarraattiioonnss””  AARRMMSSTTAATT  ssttaattiissttiiccaall  
pprroodduuccttiioonn,,  wwhheerree  tthhee  lleeggiissllaattiivvee  
ffoouunnddaattiioonnss,,  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  aanndd  tthhee  
mmeetthhooddoollooggyy  ooff  tthhee  ssttaattiissttiiccss  aarree  
ddeessccrriibbeedd  ffoorr  eeaacchh  pprroodduucctt..  TThhee  
““QQuuaalliittyy  ddeeccllaarraattiioonnss””  aarree  aavvaaiillaabbllee  iinn  
tthhee  sseeccttiioonn  ““DDooccuummeennttaattiioonn””  aatt  tthhee  
ffoolllloowwiinngg  wweebbssiittee  www.armstat.am.  
TThhee  ttooppiicc  iiss  ddeessccrriibbeedd  iinn  ddeettaaiill  iinn  tthhee  
““HHaannddbbooookk  oonn  ddaattaa  qquuaalliittyy  aasssseessssmmeenntt  
mmeetthhooddss  aanndd  ttoooollss””  aatt  
((hhttttppss::////eecc..eeuurrooppaa..eeuu//ccoommmmiissssiioonn//iinndd
eexx__eenn))  aanndd  ““QQuuaalliittyy  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  
EEuurrooppeeaann  ssttaattiissttiiccaall  ssyysstteemm””..  
  
  
  
  
AAss  aa  bbooddyy,,  aaccttiinngg  ffoorr  ppuubblliicc  iinntteerreessttss,,  
AARRMMSSTTAATT’’ss  wwhhoollee  pprroodduucctt  
((pprreelliimmiinnaarryy--eeffffiicciieennccyy  aanndd  ffiinnaall--
ssuummmmaarryy  aanndd  tthhee  mmeetthhooddoollooggyy))  iiss  
aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  ffrroomm  tthhee  ooffffiicciiaall  
wweebbssiittee..  
UUnnddeerr  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  ooddeerrnn  
iinnffoorr--mmaattiioonn  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  
tteecchhnnoollooggiieess  ddeevveellooppmmeenntt,,  tthhee  pprriimmaarryy  
aanndd  pprriinncciippaall  ttooooll  ffoorr  tthhee  ddiisssseemmiinnaattiioonn  
ooff  tthhee  ssttaattiissttiiccaall  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  tthhee  
nneettwwoorrkk,,  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  pprriioorriittyy  
ppuubblliiccaattiioonn  ooff  tthhee  ssttaattiissttiiccaall  pprroodduucctt  iiss  
iimmpplleemmeenntteedd..  MMoorreeoovveerr,,  iimmpprroovveess  tthhee  
ttoooollss  ooff  ddeessssiimmiinnaattiioonn..    
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       ԱՐՄՍՏԱՏ-ը 2012 թվականի 
սեպտեմբերի 14-ից`շահագործել է 
www.armstatbank.am կայքը: Այն հնա-
րավորություն է ընձեռում օգտագոր-
ծողներին վիճակագրական տվյալների 
շտեմարաններից ստանալ տարբեր 
ձևաչափերով (աղյուսակային, 

գծապատկերային, քարտեզային) 
ամփոփ տվյալներ` հնարավոր երկար 
ժամանակագրական շարքերով: 
     2017 թվականի դեկտեմբերից 
ԱՐՄՍՏԱՏ-ի պաշտոնական կայքում 
շահագործվում է Հայաստանի կայուն 
զարգացման նպատակների (ԿԶՆ) 
ցուցանիշների հարթակը 
http://sdg.armstat.am/am/ : 
     Տվյալների արժանահավատությու-
նը հնարավոր է «տեղեկատվություն 
տրամադրող-վիճակագիր» երկկողմա-
նի փոխադարձ վստահության վրա 
հիմնված հարաբերությունների 
առկայության դեպքում:  
      Այս առումով, գոյություն ունի 
հակադարձ փոխազդեցություն 
«ժամանակ», «արդիականություն», 
«որակ», «ամբողջականություն» և 
«օգտավետություն» հասկացություն-
ների միջև: 
     Վիճակագրական տեղեկատվու-
թյուն օգտագործողներն առաջնորդվե-
լով «յուրաժամանակության (արդիա-
կանության)» պահանջներից, դրդում 
են տեղեկատվություն տրամադրող-
ներին (ռեսպոնդենտներին) կարճ 
ժամկետում ամփոփել և ԱՐՄՍՏԱՏ-ին 
տրամադրել երբեմն թերի ամբողջա-
կանությամբ ցուցանիշներ, որոնք 
հետագայում կարող են վերանայվել 

AARRMMSSTTAATT  eexxppllooiitteedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
wweebbssiittee  ffrroomm    22001122  sseepptteemmbbeerr  2244  tthhee  
wwwwww..aarrmmssttaattbbaannkk..aamm..  TThheeyy  ggiivvee  aann  
ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  tthhee  uusseerrss  ttoo  ggeett  ccoommpplleettee  
ddaattaass  ffrroomm  tthhee  ssttaattiissttiiccaall  ddaattaabbaasseess  iinn  
ddiiffffeerreenntt  ffoorrmmaattss  ((ttaabbuullaarr,,  ggrraapphhiiccaall,,  
mmaapp))`̀  wwiitthh  ppoossssiibbllee  lloonngg  ttiimmee  sseerriieess..  
  
  
  
SSiinnccee  DDeecceemmbbeerr  22001177..  tthhee  NNaattiioonnaall  
RReeppoorrttiinngg  ppllaattffoorrmm  ffoorr  tthhee  SSDDGG  
iinnddiiccaattoorrss  iiss  ooppeerraatteedd  oonn  AARRMMSSTTAATT''ss  
ooffffiicciiaall  wweebbssiittee    hhttttppss::////ssddgg..aarrmmssttaatt..aamm//  ..  
  
  
TThhee  rreelliiaabbiilliittyy  ooff  ddaattaa  ccoouulldd  bbee  ccaauusseedd  
bbyy  ooff  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  bbiillaatteerraall  rreellaattiioonnss  ooff  
““iinnffoorrmmaattiioonn  pprroovviiddeerr––ssttaattiissttiicciiaann””  
bbaasseedd  oonn  tthhee  mmuuttuuaall  ccoonnffiiddeennccee  aanndd  
rreessppeecctt..    
  
IInn  tthhiiss  sseennssee,,  tthheerree  iiss  aa  rreevveerrssee  
iinntteerraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  tteerrmmss  ooff  
‘‘’’ttiimmee’’’’,,  ‘‘’’mmooddeerrnniittyy’’’’,,  ‘‘’’qquuaalliittyy’’’’,,  
‘‘’’iinntteeggrriittyy’’’’  aanndd  ‘‘’’uuttiilliittyy’’’’..    
  
  
TThhee  uusseerrss  ooff  ssttaattiissttiiccaall  iinnffoorrmmaattiioonn,,  
gguuiiddeedd    bbyy    tthhee    rreeqquuiirreemmeennttss  ooff    
‘‘’’ttiimmeelliinneessss  ((mmooddeerrnniittyy))’’’’,,  aaccttuuaattee  tthhee  
iinnffoorrmmaattiioonn  pprroovviiddeerrss  ((rreessppoonnddeennttss))  ttoo  
ssuummmmaarriizzee  aanndd  pprroovviiddee  ttoo  AARRMMSSTTAATT  
ssoommeettiimmeess  eennttiirreettyy  iinnccoommpplleettee  
iinnddiiccaattoorrss  iinn  sshhoorrtt  ttiimmee,,  wwhhiicchh  ccaann  bbee  
rreevviisseedd  ((aaddjjuusstteedd  aanndd  ccoommpplleetteedd))  
ssuubbsseeqquueennttllyy..  AAss  aa  rreessuulltt,,  ssttaattiissttiiccaall  
sseerrvviicceess aarree ffoorrcceedd ttoo pprroodduuccee  ddiiffffeerreenntt  
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(ճշգրտվել և ամբողջականացվել):        
       Արդյունքում, վիճակագրական 
ծառայությունները ստիպված են 
թողարկել նույն ցուցանիշի վերա-
բերյալ տարբեր արտադրանքներ` 
շտապ հավաքված-օպերատիվ թողար-
կումներ, միջնաժամկետ-վերանայված 
արտադրանքներ և վերջնական 
ամփոփ արտադրանքներ: 
     Վիճակագրական տեղեկատվու-
թյուն օգտագործողները, վերը 
հիշատակված տարբեր տեսակի 
վիճակագրական արտադրանքներից 
օգտվելու պարագայում հարկ է, որ 
հաշվի նստեն ժամանակագրական և 
այլ սահմանափակումների հետ, 
որոնք ամբողջացված են ստորև. 

pprroodduuccttss  oonn  tthhee  ssaammee  iinnddiiccaattoorr::  
uurrggeennttllyy  ccoolllleecctteedd--  eeffffiicciieennccyy  iissssuuee,,  
mmiiddddllee  ttiimmee--rreevviieewweedd  pprroodduuccttss  aanndd  
ffiinnaall  ssuummmmaarryy  pprroodduuccttss..ttiimmeelliinneessss..  
  
  
  
  
  
TThhee  uusseerrss  ooff  tthhee  ssttaattiissttiiccaall  iinnffoorrmmaattiioonn,,  
iinn  ccaassee  ooff  uussiinngg  tthhee  aabboovvee--mmeennttiioonneedd  
ssttaattiissttiiccaall  pprroodduuccttss,,  sshhoouulldd  ttaakkee  iinnttoo  
aaccccoouunntt  ttaakkee  iinnttoo  aaccccoouunntt  wwiitthh  ttiimmee  aanndd  
ootthheerr  lliimmiittaattiioonnss,,    wwhhiicchh  aarree  sshhoowwnn  iinn  
tthhee  ttaabbllee,,  wwhhiicchh  iiss    sshhoowweedd  bbeellooww..  
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Վիճակագրության յուրաժամանակության, որակի, ամբողջականության և 
օգտավետության համաձայնեցվածության նկարագիրը 

Description of the coherence of the timeliness, quality, 
completeness and usefulness of statistics 

 
Ժամանակ  
Time 
                                 
                 

Յուրաժա-
մանակություն

Timeliness

Որակ
Quality 

 

Ամբողջակա-
նություն 
Integrity 

 

Օգտավետությունը1 
(կիրառական 

նշանակությունը) 
Advantage1 

(applied importance) 
 

քիչ 
short 
 
              

  
գերօպերատիվ 

very operative  

ցածր
low 

 

թերի
incomplete 

 

զուտ միտումների 
մասով օպերատիվ 
վճիռների համար 
for operative decisions 
related only to trends 
 
 

միջին 
average 
 

              օպերատիվ 
 operative

միջին
medium 

 

միջին
average 

 

որոշումների համար 
for decisions 
 

երկար 
long 

պակաս  
արդիական 

less up-to-date 

բարձր
high 

 

լիակատար
complete 

 

վերլուծությունների 
համար 
for analyses 
 

_____________ 
 
1«Վիճակագրական տվյալները համաձայնեցված են կամ համատեղելի խելամիտ ժամանակահատ-
վածում»` համաձայն «Եվրոպական վիճակագրության փորձառության օրենսգրքի» սկզբունք 14-րդի` 
Համաձայնեցվածություն և համադրելիություն (ընդունված 24.02.2005թ. Վիճակագրական ծրագրային 
կոմիտեի նիստի ժամանակ և հաստատված Եվրոպական Համայնքների հանձնաժողովի կողմից 
(Բրյուսել, 25.05.2005թ. COM (2005) 217)): 
Statistical data are coherent or reconcilable over a reasonable period of time according to the Principle 14 : 
Coherence and Comparability of European Statistics Code of Practice (adopted on24 February 2005 at the meeting 
of Statistical Program Committee and approved by Comm the Commission of the European unities (Brussels 25May 
2005 COM(2005) 217)) 
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     Այս առումով, հարկ է հաշվի առ-
նել, որ տեղեկատվական ամսական 
զեկույցներում հրապարակված բոլոր 
ցուցանիշներն իրենց բնույթով 
նախնական են:  
     Ամբողջական-ամփոփ ցուցանիշնե-
րը հրապարակվում են պաշտոնական 
կայքի տվյալների շտեմարաններում, 
վիճակագրական տարեգրքերում և 
ժողովածուներում, որոնցում ևս 
ժամանակագրական շարքերում 
զետեղված վերջին տարիների 
ցուցանիշները դեռևս կարող են 
ենթարկվել վերանայումների:  
 
 
 
 
 
 
 

 In this sense, it’s necessary to take into 
consideration, that all the indicators 
publishd in monthly informational 
reports, by their nature are preliminary. 
Complete, summary indicators are 
published in databases of the official 
website, in statistical yearbooks and 
handbooks, in which also the indicators 
of the recent years in time series may 
still be subjected to reviews. 

 


