
  

 

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:  

 “ 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ՀԱՂՈՐԴԱԳԻՐ 
 

Հայաստանում ԵՄ Թվինինգ ծրագիր  

վիճակագրության ոլորտում (փուլ II) 

 
Եռամսյակային հաղորդագիր` հրապարակված ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – 2-րդ փուլ»  

Թվինինգ ծրագրի ԹՄԽ գրասենյակի կողմից 

Ծրագրի 7-րդ եռամսյակ 

Սա ԵՄ «Հայաստանի ազգային վիճակագրական 
համակարգի ամրապնդում – 2-րդ փուլ» Թվինինգ ծրագրի 

յոթերորդ հաղորդագիրն է:  
 

Ծրագրի 7-րդ եռամսյակի ընթացքում իրականացվել են 

հետևյալ գործողությունները. 

 

Ժողովրդագրական վիճակագրություն  (ՏՏ): Ուսուցողական 

այց Դանիա.  

Ուսուցողական այցը լավ էր կազմակերպված և արդյունավետ 

էր: Այն կենտրոնացված էր ՏՏ անվտանգության, սերվերների 

հզորությունը, տվյալների պահեստների, Դանիայի 

վիճակագրության ՏՏ կազմակերպության և այլ հարցերի շուրջ: 

Հայաստանցի և Դանիացի գործընկերների միջև քննարկումները 

բավականին ակտիվ էին և արդյունավետ: Հայաստանի 

պատվիրակությունը շատ տպավորված էր Դանիայի 

վիճակագրությունում ընդհանուր ՏՏ կազմակերպությամբ: 

 

Աշխատաշուկայի վիճակագրություն  

Աշխատաշուկայի վիճակագրության շրջանակներում 

հինգերորդ առաքելության նպատակն էր շարունակել 

Աշխատանքի գնի հետազոտության (ԱԳՀ) և Աշխատանքի գնի 

ինդեքսի (ԱԳԻ) մշակումը և հետևել Վաստակի կառուցվածքի 

փորձնական հետազոտության ընթացիկ տվյալների 

հավաքագրմանը: Աշխատանքը բոլոր ոլորտներում ճիշտ ուղղու 

վրա է և ընթանում է ժամանակացույցի համաձայն: 

Փորձագետները նաև ներկայացրեցին սեզոնային ճշգրտումների 

DEMETRA ծրագիրը: Առաքելության ընթացքում հաջողված 

հանդիպում կայացավ հիմնական շահառուների հետ:  

 

Աղքատության վիճակագրություն  

Վերլուծության են ենթարկվել ՏՏԿԱՀ 2016 թ. հետազոտության 

տվյալների հավաքագրման արդյունքները: Հավաքագրված 

տվյալների որակը բավականին բարձր է և 

համապատասխանում է տնային տնտեսությունների 

վերաբերյալ այլ ընդհանուր տեղեկությունների հետ: 

Առաքելության ընթացքում կառուցողական հանդիպում տեղի 

ունեցավ  ՄԱԿ-ի Մանկական Հիմնադրամի ներկայացուցչի 

հետ, իրականացվեցին որոշ նախնական միջազգային 

համադրություններ, ինչպես նաև ներկայացվեցին որոշ ելքային 

աղյուսակներ, որոնք պետք է քննարկվեն հաջորդ և վերջին 

առքելության ընթացքում:  

 

Իննովացիայի վիճակագրություն  

Ծրագրի այս եռամսյակում իրականացվել են երկու 

առաքելություններ, որոնք կենտրոնացված էին սույն ծրագրի 

շրջանակներում Հայաստանում իննովացիոն 

գործունեությունների  վերաբերյալ իրականացված փորձնական 

հետազոտության արդյունքների վրա: Քննարկվեցին 

հետազոտության հարցաթերթիկը, դրանում հիմնական 

մոդուլները և հետագայում հնարավոր փոփոխությունները 

ինչպես նաև հրապարակման ենթակա աղյուսակները: ՀՀ ԱՎԾ-

ի աշխատակիցների և փորձագետների համագործակցության 

արդյունքում մշակվել են մեթոդաբանական ուղեցույցներ 

իննովացին վիճակագրության արտադրման համար: Վերջին 

առաքելության ժամանակ եզրահանգվեց, որ ՀՀ ԱՎԾ-ն այժմ 

լիովին պատրաստ է արտադրելու  իննովացին 

վիճակագրություն ապագայում, որն էլ հանդիսանում էր սույն 

բաղադրիչի նպատակը:  

 

Ջրի հաշիվներ 

Դանիայի վիճակագրության փորձագետը այցելեց ՀՀ ԱՎԾ, 

որի նպատակն էր գնահատել ջրի հաշիվների ընթացիկ 

կազմումը և ներկայացնել ջրի հաշիվների կազմման 

ընդհանուր փորձը: Առաքելության ընթացքում փորձագետը ՀՀ 

ԱՎԾ աշխատակիցներին և հիմնական արտաքին 

շահառուներին ներկայացրեց ջրի հաշիվների կազմման 

Դանիայի մոտեցումը և մարտահրավերները ինչին հետևեցին 

քննարկումներ և հարցեր մասնակիցների կողմից:  

Մեկ ամիս անց իրականացվեց մեկ այլ առաքելություն 

Իտալիայի փորձագետների կողմից՝ շարունակելու համար 

նախաձեռնված աշխատանքը՝ հաշվի առնելով Դանիայի 

փորձագետի առաջարկությունները: Այս աշխատանքը հասել 

է զարգացման վերջնական փուլին: Առաքելության ընթացքում 

քննարկվեցին կազմված աղյուսակների ցուցանիշները՝ 

նպատակ ունենալով արտացոլել ինչպես միջազգայնորեն 

համադրելի թվերը այնպես էլ երկրին բնորոշ տարրերը:   

 

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 8-րդ եռամսյակի ընթացքում նախատեսված է 8 

գործողություն Հայաստանում: Քանի որ ծրագիրը ավարտվում 

է 2017 թ. –ի օգոստոսին, տեղի կունենա նաև ծրագրի փակման 

հանդիսավոր արարողություն:  

 

 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-Twinning-Project-on-

Statistics-II-801732856606449 
 

Աշխատանքային իրավիճակներ ծրագրի 7-րդ եռամսյակի ընթացքում 

Այս ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից և իրականացվում է Դանիայի վիճակագրության կողմից`Ֆինլանդիայի, Իտալիայի, Լիտվայիվիճակագրություններիհետհամատեղ: 

mailto:pah@dst.dk
http://www.dst.dk/armenia2015
http://www.facebook.com/EU-Armenia-Twinning-Project-on-Statistics-II-801732856606449
http://www.facebook.com/EU-Armenia-Twinning-Project-on-Statistics-II-801732856606449

