ՀԱՂՈՐԴԱԳԻՐ
Հայաստանում ԵՄ Թվինինգ ծրագիր
վիճակագրության ոլորտում (փուլ II)

Ծրագրի 5-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
համակարգի ամրապնդում – 2-րդ փուլ» Թվինինգ ծրագրի
Սա

հինգերորդ հաղորդագիրն է:
Ծրագրի 5-րդ եռամսայակի ընթացքում իրականացվել են
հետևյալ գործողությունները.
Տարածում և վիճակագրության որակ
Իրականացվել են 3 առաքելություններ՝ ներառելով հիմնականում
այնպիսի հարցեր, որոնք համարվում են լրացուցիչ ձեռքբերումներ
այս թեմայի շուրջ: Քանի որ սույն բաղադրիչի չափանիշների
հիմնական մասը

արդեն իսկ իրականացվել է, առաքելություններն

անցել են Թվինինգ ծրագրի պայմանագրի սահմաններից դուրս:
3 առաքելությունների մեջ ներառված հիմնական ոլորտներն են
որակի ապահովումը, վեբ կայքի բարելավումը և PC-Axis
արդիականացումը,
վստահության
կիրառումը:

հատուկ

մշակված

վիճակագրությունը,

–ի

ԱՎԻ

հետազոտությունները և սոցիալական մեդիայի
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակիցները ողջունեցին բոլոր

առաջարկությունները և նախաձեռնեցին զարգացումներ, որոնց պետք
է հետևեն ԱԵ փորձագետներն իրենց առաջիկա առաքելությունների
ընթացքում:

Ժողովրդագրական

վիճակագրություն

(կենսական

վիճակագրություն)
Կենսական

վիճագրության

մեթոդաբանությունն

այժ

արդիականացված է, թվային համակարգը տեղում է, և կյանքերի ու
մահերի
վիճակագրության
ամբողջ
գործընթացի
փաստաթղթավորումը

վերջնական

տեսքի

է

բերված:

ԱԵ

Աշխատանքային իրավիճակներ ծրագրի 5-րդ եռամսյակի ընթացքում
իննովացիոն վիճակագրության արտադրական գործընթացները:
Աշխատանքը

հետագայում

կզարգացվի

առաջիկա

առաքելությունների ընթացքում:

Ջրի հաշիվներ

փորձագետներն իրականցրել են գործնական վերապատրաստում

Ուսուցողական այցելությունը Իտալիայի ԻՍՏԱՏ համալրվել է

Հայաստանի աշխատակիցների համար տվյալների խմբագրման և

հետևյալ թեմաների քննարկումներով, որոնք ուղղված էին ջրի

վերլուծությունների վերաբերյալ:

ֆիզիկական հոսքերի հաշիվների, ծախսերի և թողարկման
աղյուսակների, ջրի հաշիվների ֆինանսական բաղադրիչի,

Աշխատաշուկայի վիճակագրություն
Ուսուցողական

այցելությունը

մեթոդաբանության և այս տվյալների հավաքագրման այլ

Դանիայի

վիճակագրական

ծառայություն անհրաժեշտ քայլ հանդիսացավ շարունակելու համար
արդեն
իսկ
նախաձեռնված
աշխատանքները
կապված
աշխատաշուկայի

վիճակագրության

այցելությունը ներառում էր տարբեր

հետ:

Ուսուցողական

թեմաներ, ինչպիսիք էին

աշխատանքի գնի ինդեքսը, աշխատուժի հետազոտությունը, ազգային
վաստակի
կառուցվածքի
հետազոտության
փորձնական

տեսակետների

վրա:

Իտալիայի

բնապահպանության

նախարարության և գետավազանի տարածքային մարմնի
փորձագետները

հրավիրված

էին

ընդլայնելու

բնապահպանության և գետավազանի կառավարման թեման և
քննարկելու տարածաշրջանին ներհատուկ որոշ ընդհանուր
տեսակետներ:

Որպես

լրացուցիչ

թեմա

Հայաստանի

ուսումնասիրություն և աշխատանք շահառուների հետ: ՀՀ ԱՎԾ –ի

պատվիրակության խնդրանքով ներկայացվեց Իտալիայում

կողմից ներկայացվեց Հայաստանում առաջիկայում իրականացվելիք

օդի հաշիվների հետ կատարվող աշխատանքը:

վաստակի
կառուցվածքի
փորձնական
ուսումնասիրության
նախագիծը և ԱԵ փորձագետները տվեցին իրենց խորհուրդները, թե
ինչպես պետք է շարունակել: Հաջորդ առքելության ընթացքում ԱԵ
փորձագետների աշխատանքը կենտրոնացված էր աշխատանքի գնի
հետազոտության և աշխատանքի գնի ինդեքսի ներկայացման վրա,
ինչպես նաև քննարկվեց ՀՀ ԱՎԾ-ի հետ, թե ինչպես կարելի է այն
իրականացնել

Հայաստանում:

Քննարկումները

կշարունակվեն

առաջիկա առաքելությունների ընթացքում:

Իննովացիայի վիճակագրություն
ԱԵ փորձագետները եզրակացրեցին, որ փորձնական տվյալների

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
տրված կայքում: Տեսեք դրանք ներքևում:
Ծրագրի 6-րդ եռամսյակի ընթացքում նախատեսվում է
իրականացնել
3 գործողություն
Հայաստանում:
Նաև
կիրականացվի
ուսուցողական
այցելություն
Լիտվայի
վիճակագրական
ծառայություն
ժողովրդագրական
վիճակագրության թեմայով:

հավաքագրումը շատ լավ արդյունքներ է տվել պատասխանելիության
շատ լավ մակարդակով: ՀՀ ԱՎԾ նաև դրական արձագանք է ստացել
տեղական

շահառուների

կողմից

փորձնական

տվյալների

հավաքագրման վերաբերյալ: Առաքելության հիմնական շեշտը դրված Լրացուցիչ տեղեկությունների համար.
էր հավաքագրված տվյալների խմբագրման կանոնների սահմանման Պիտեր Բոնստեդ Անան Հանսեն (ԹՄԽ)
վրա՝ առաջարկելով ելքային աղյուսակներ և մշակելու պլան առաջիկա pah@dst.dk
կանոնավոր հետազոտության համար; ԱԵ փորձագետները ՀՀ ԱՎԾ Հեռ. + 374(0)99077916
աշխատակիցների հետ համագործակցելով սկսել
են մշակել Կայք-էջ. www.dst.dk/armenia2015
մեթոդաբանական
ձեռնարկ,
որտեղ
կփաստաթղթավորվեն Ֆեյսբուքյան էջ. www.facebook.com/EU-Armenia-Twinning-Project-

on-Statistics-II-801732856606449

Թվինինգ ծրագրի հիմնական թեմաները
1. Տարածում և վիճակագրության որակ
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:

