ՀԱՂՈՐԴԱԳԻՐ
Հայաստանում ԵՄ Թվինինգ ծրագիր
վիճակագրության ոլորտում (փուլ II)

Ծրագրի 4-րդ եռամսյակ

Եռամսյակային հաղորդագիր`հրապարակված ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – 2-րդ փուլ»
Թվինինգ ծրագրի ԹՄԽ գրասենյակի կողմից
ԵՄ
«Հայաստանի
ազգային
վիճակագրական
”Strengthening of the National Statistical System of Armenia – Phase II”
համակարգի ամրապնդում – 2-րդ փուլ» Թվինինգ ծրագրի
Սա

չորրորդ հաղորդագիրն է:
Ծրագրի 4-րդ եռամսայակի ընթացքում իրականացվել են
հետևյալ գործողությունները.
Տարածում. Ուսուցողական այց Դանիայի վիճակագրություն
«Սա հիանալի հնարավորություն էր սովորելու և
փոխանակելու փորձը որակի կառավարման ժամանակակից
գործիքների

վերաբերյալ»,

նշեց

ՀՀ

վիճակագրության

պետական խորհրդի անդամ Անահիտ Սաֆյանը:
Ուսուցողական
որակի

այցի

մասնակիցներն

ապահովումը,

տարածումը,

համագործակցությունը,

հատուկ

ուսումնասիրեցին
սպառողների

հետ

վիճակագրությունը,

մարկետինգի և բրենդինգի ասպեկտները, մեթատվյալները,
ժամանակի հաշվառումը: Ուսուցողական այցը հայկական
պատվիրակությանը

տվեց

արժեքավոր

գաղափարների

հարուստ պաշար և ոգեշնչեց ՀՀ ԱՎԾ հետագա զարգացման
համար:

Աշխատանքային իրավիճակներ ծրագրի 4-րդ եռամսյակի ընթացքում

Ինովացիայի մասին վիճակագրություն. Ուսուցողական այց
Ֆինլանդիա
«Ուսուցողական այցը յուրօրինակ ներդրում հանդիսացավ
Հայաստանում իրավաբանական անձանց և մասնավոր
ձեռնարկատերերի շրջանում ինովացիոն գործունեության
փորձնական հետազոտության համար», ասաց ՀՀ ԱՎԾ
սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության բաժնի պետ
Նելլի Բաղդասարյանը:
Ֆինլանդիա կայացած ուսուցողական այցը որոշակի
հարթակ էր ՀՀ ԱՎԾ համար հարստացնելու գիտելիքները և
հմտությունները գիտական, տեխնոլոգիական և ինովացիոն
գործունեության վիճակագրության (ԳՏԻ) արտադրման,
ընտրանքի
ձևավորման,
տվյալների
հավաքագրման,
խմբագրման
և
գնահատման
հարցերի,
ԳՏԻ
վիճակագրության տարածման հարցում: Առանձնացվեց
հանրային սեկտորում Ֆինլանդիայի վիճակագրության
կողմից
իրականացված
ինովացիոն
գործունեության
փորձնական
հետազոտությունը
և
Հայաստանում
ինովացիոն գործունեության փորձնական հետազոտության
տվյալների
հավաքագրման
վերաբերյալ
առաջին
մեկնաբանությունների
ներկայացումը:
Նյութերի
ներկայացմանը հետևում էր ակտիվ քննարկում և
համեմատություն հայկական և ֆիննական մոտեցումների
միջև:
Աշխատաշուկայի վիճակագրություն
Առաքելությունը նվիրված էր վաստակների կառուցվածքին:
ԵՄ
փորձագետները
ներկայացրին
վաստակների
կառուցվածքի
հետազոտության
(ՎԿՀ)
մասին
ԵՄ
կանոնակարգը: Ստացած գիտելիքների հիման վրա ՀՀ ԱՎԾն սահմանեց փոփոխականների նախնական ցանկը, որն
օգտագործելու է վաստակների մասին փոքրածավալ
փորձնական
հետազոտության
մեջ:
Առաքելության
ընթացքում արդյունավետ հանդիպում իրականացվեց ՀՀ
պետական եկամուտների կոմիտեի հետ` տվյալների
փոխանակման և աշխատավարձերի մասին վարչական
տվյալներին
մուտքի
հնարավորություն
ստանալու
վերաբերյալ: Ի լրումն, հանդիպում կազմակերպվեց մի քանի
հիմնական շահառուների հետ: Հանդիպման նպատակն էր
քննարկել
սպառողների
կարիքները
վաստակների
կառուցվածքի վերաբերյալ վիճակագրության առնչությամբ:

Ու և
Ջրի հաշիվներ
Սույն
առաքելության
շրջանակներում
ուշադրության
կենտրոնում էին ջրի ֆիզիկական և ֆինանսական հաշիվները:
Ֆիզիկական
մասով
մշակվեցին
ջրամատակարարման,
ջրօգտագործման և արտանետումների
վերաբերյալ
հաշիվների կազմման տեսական և գործնական ասպեկտները:
Ինչ վերաբերում է ֆինանսական մասին, ապա ԵՄ
փորձագետները ներկայացրեցին ֆինանսական հաշիվները
միջազգային շրջանակի կոնտեքստում: Մասնավորապես
քննարկվեցին
ջրի
հետ
կապված
արտադրանքի
մատակարարման
և
օգտագործման
ֆինանսական
աղյուսակները, ծախսերի և թողարկման աղյուսակները,
մատակարարման և օգտագործման հիբրիդային հաշիվները:
Ողջ առաքելության ընթացքում ուշադրության կենտրոնում էին
վարչական
ռեգիստրների
օգտագործման
և
որակի
բարելավման ուղիները: Առաքելությունը հիմնված էր լավ
հարթակի վրա՝ կառուցված առաքելությանը նախորդած
նախապատրաստական աշխատանքների շնորհիվ:

Ծրագրի
առաջխաղացման
հետ
միաժամանակ
համապատասխան փաստաթղթերը և նյութերը բեռնվում են
ծրագրի կայքում հայերեն և անգլերեն: Ծրագիրն ունի նաև
կանոնավոր կերպով թարմացվող ֆեյսբուքյան էջ, որին հղում է
դրված կայքում: Տեսեք դրանք ներքևում:
Ծրագրի 5-րդ եռամսյակին նախատեսվում է 8 գործողություն
Հայաստանում: Նաև կիրականացվեն ուսուցողական այցեր
Դանիայի
վիճակագրություն՝
աշխատաշուկայի
վիճակագրության թեմայով, և Իտալիայի Իստատ՝ ջրի
հաշիվների թեմայով:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար.
Պիտեր Բոնստեդ Անան Հանսեն (ԹՄԽ)
pah@dst.dk
Հեռ. + 374(0)99077916
Կայք-էջ. www.dst.dk/armenia2015
Ֆեյսբուքյան էջ. www.facebook.com/EU-Armenia-TwinningProject-on-Statistics-II-801732856606449

Թվինինգ ծրագրի հիմնական թեմաները
1. Վիճակագրության տարածում
Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման
բարելավված
համակարգ,
մշակված
տեղեկատվության
տարածման
համակարգի
ռազմավարություն,
սպառողների
բավարարվածության
հետազոտության
արդիականացված,
փորձարկված
և
հրապարակված հարցաթերթ, առաջարկություններ
որակի կառավարման ապահովման վերաբերյալ
2. Ժողովրդագրական վիճակագրություն
Բարելավված
կենսական
և
միգրացիոն
վիճակագրություն,
տվյալների
հավաքագրման
բարելավված մեխանիզմների ռազմավարություն
(թղթային
աղբյուրներից
անցում
վարչական
ռեգիստրների)
3. Աշխատաշուկայի վիճակագրություն
Հաշվարկված և հրապարակված աշխատանքի գին,
աշխատանքի գնի ինդեքս, ինչպես նաև վաստակի
վերաբերյալ հաշվարկված և հրապարակված
կառուցվածքային վիճակագրություն
4. Աղքատության վիճակագրություն
Սոցիալական բացառումների վիճակագրության
ներդրում և հաշվարկում
(ՄԱԿ-ի
մանկական
հիմնադրամի
հետ
համագործակցությամբ)
5. Ինովացիոն գործունեության մասին
վիճակագրություն
Ներդրված վիճակագրություն ինովացիոն
գործունեության մասին, ինովացիոն
գործունեության մասին վիճակագրության մշակված
մեթոդաբանություն, կանոնավոր արտադրման և
հրապարակման պլան
6. Ջրի հաշիվներ
Առանցքային շահառուների հետ ջրի հաշիվների
մշակված մեթոդաբանություն, ջրի կազմված
հաշիվներ

Այս ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից և իրականացվում է Դանիայի վիճակագրության կողմից`Ֆինլանդիայի, Իտալիայի, Լիտվայի վիճակագրությունների հետ համատեղ:
Սույն հրապարակումը պատրաստվել է Եվրոպական միության աջակցությամբ: Սույն հրապարակման մեջ տեղ գտած տեսակետները հանդիսանում են Դանիայի վիճակագրության
պատասխանատվությունը և կարող են չարտացոլել Եվրոպական միության տեսակետը:

