
Աղքատության վիճակագրություն 

Աղքատության նվազեցումը Հայաստանում հիմնական 

ռազմավարական խնդիր է հանդիսանում և այդ 

նպատակով անհրաժեշտ են առավել մանրամասն 

տվյալներ՝ որոշումներ կայացնողներին և ընդհանուր 

առմամբ սպառողներին առավել լավ տեղեկատվություն 

տրամադրելու համար:  

Ծրագիրն աջակցել է լրացուցիչ մոդուլի ներդրմանը 

աղքատության վիճակագրության արդեն իսկ գոյություն 

ունեցող համակարգում: Մոդուլը ներառում է 

սոցիալական բացառումների գնահատումը, ինչպես նաև 

երեխաների սոցիալական բացառումները:  Ավելին, 

ծրագրի շրջանակում մշակվել են սոցիալական 

քաղաքականության մշտադիտարկման նոր ցուցանիշներ՝ 

միջազգային համադրելիության ապահովման համար:  

Ինովացիայի վիճակագրություն 

Հետազոտությունը և մշակումը ավանդաբար լավ 

զարգացած է եղել Հայաստանում, սակայն միայն 

պետական և բարձրագույն կրթության ոլորտների համար: 

Կազմակերպություններում ինովացիայի չափման համար 

ստեղծվել է տվյալների հավաքագրման և վերլուծության 

համակարգ` հիմնված Եվրոստատի և ՏՀԶԿ 

մոտեցումների վրա, որի արդյունքում առաջին անգամ 

ծրագրի ընթացքում մշակվել է մասնավոր հատվածում 

առկա ինովացիայի հիմնական հատկանիշներն 

արտացոլող ինովացիայի վիճակագրություն: 

Ջրի հաշիվներ 

Ջրային ռեսուրսների կայուն կառավարման 

քաղաքականությունները գնալով առաջնահերթություն են 

դառնում շատ երկրների համար:  

Հայաստանն այժմ այն սակավաթիվ երկրներից է, որոնք 

սկսել են կազմել ջրի հաշիվներ, որը տեղեկատվություն է 

տրամադրում ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ 

ֆիզիկական և տնտեսական հոսքերի առումով: 

Մեթոդաբանությունը հիմնված է Բնապահպանական –

տնտեսական հաշվառման համակարգի միջազգային 

չափանիշի վրա: ՀՀ ԱՎԾ-ն մշակել է համապատասխան 

ցուցանիշներ՝ ազգային շահառուների հետ 

համագործակցության արդյունքում:  

 

 

 

Ընդհանուր առմամբ իրականացվել են 45 

գործողություններ՝ իրականացնող հաստատությունների 

28 փորձագետների աջակցությամբ: Ծրագրում 

ներգրավված են եղել շահառու հաստատության մեծ թվով 

աշխատակիցներ ու համապատասխան շահագրգիռ 

կողմեր: Ծրագիրը ֆինանսավորվել է Եվրոպական 

միության ԵՀԳԳ կողմից 1,000,000 եվրոյով:  

 

 

Սույն Թվինինգ ծրագիրն իրականացվել է 2015թ. օգոստոս 

ամսից մինչև 2017թ. օգոստոսը և միտված է եղել 

Հայաստանում վիճակագրական արտադրման 

բարելավմանը՝ ներկայացնելով նոր վիճակագրություններ 

և բարելավելով առկա վիճակագրությունները` ԵՄ 

ստանդարտներին համապատասխան:   

Վիճակագրության տարածում 

Ազգային վիճակագրական ծառայությանն անհրաժեշտ է 

վիճակագրությունը առավել հասանելի դարձնել իր 

սպառողների համար (օր. քաղաքականություն 

մշակողներ, քաղաքացիներ, ուսանողներ, 

ընկերություններ): Կարևոր է շարունակաբար ընթանալ 

սպառողների կարիքներին համահունչ և 

տեղեկատվությունը տարածել պարզ և հարմարավետ 

եղանակով: Այս նպատակով ծրագիրն աջակցել է ՀՀ ԱՎԾ-

ի տարածման և հաղորդակցման նոր ռազմավարության 

մշակմանը, ինչպես նաև նպաստել է սպառողների հետ 

առավել սերտ հաղորդակցմանը և երկխոսությանն՝ 

ուղղված վերջիններիս կարիքների բավարարմանը:  

Սպառողները պետք է ունենան դյուրին հասանելիություն 

ՀՀ ԱՎԾ-ի կողմից արտադրված վիճակագրությանը: Այդ 

իսկ պատճառով իրականացվել է կայքի կառուցվածքի նոր 

նախագծումը:  

Ի վերջո բարելավվել է վիճակագրության որակի 

փաստաթղթավորման աշխատանքը՝ ԵՄ 

ստանդարտներին համապատասխան:  

Ժողովրդագրական վիճակագրություն 

Վարչական տվյալների օգտագործումը, որն արդեն իսկ 

գոյություն ունի այլ պետական հաստատություններում, 

վիճակագրության արտադրումը կդարձնի առավել 

ծախսարդյունավետ և յուրաժամանակ:  

Ժողովրդագրական վիճակագրության ոլորտում ծրագիրն 

աջակցել է այս գործընթացին՝ օգտագործելով վարչական 

տվյալներ և թվայնացնելով կենսական ու միգրացիոն 

վիճակագրության արտադրումը: Ավելին, մշակվել  է 

առաջնահերթ քայլերի մի ցանկ, որոնք պետք է 

իրականացվեն թվայնացված վիճակագրության 

արտադրման ուղղությամբ, ինչպես նաև ՏՏ 

ռազմավարության նախագիծ, որն աջակցում է այս 

նպատակին:  

Աշխատաշուկայի վիճակագրություն 

Հայաստանի աշխատանքի գների մշակումը այլ երկրների 

հետ համադրելու համար ՀՀ ԱՎԾ-ն կարիք ուներ հուսալի 

և ներդաշնակեցված վիճակագրության` 

աշխատավարձերի չափերի, վաստակի, աշխատանքի 

գների և աշխատանքի միավորի գների վերաբերյալ:   

ԵՄ ստանդարտների և մեթոդաբանության հիման վրա 

ծրագիրն աջակցել է Հայաստանում առաջին անգամ 

աշխատանքի գնի ինդեքսի և վաստակի կառուցվածքի 

տվյալների արտադրման համակարգի ստեղծմանը:  

 
 

 
 

 

 

 

Թվինինգ ծրագրի շահառու հաստատությունն է 

Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 

ծառայությունը: 

Ծրագիրն իրականացվել է 2015թ. օգոստոս ամսից մինչև 

2017թ. օգոստոսը Դանիայի վիճակագրության կողմից՝ 

համագործակցելով Ֆինլանդիայի, Իտալիայի և Լիտվայի 

վիճակագրությունների հետ:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների 

համար.www.dst.dk/armenia2015 

 

Այս ծրագիրը ֆինանսավորվել  

է Եվրոպական միության 

կողմից 

<<Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում– II փուլ>>  ԵՄ Թվինինգ ծրագրի արդյունքները Հայաստանում 2015-2017թթ. 

 

Այս  հրապարակումը  պատրաստվել  է  Եվրոպական  միության  աջակցությամբ: Բովանդակության  համար  պատասխանատվություն  է  

կրում  Դանիայի վիճակագրությունը, և  այն  որևէ  ձևով  չի  արտահայտում  Եվրոպական միության  տեսակետները: 

 

 


