ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ (ԱՐՄՍՏԱՏ)

STATISTICAL COMMITTEE
OF THE REPUBLIC OF ARMENIA (ARMSTAT)

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

FOOD SECURITY AND POVERTY

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ – ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ
JANUARY – DECEMBER 2020

Տեղեկագրի ծածկագիրը - 5900-201 - Bulletin Code

ԵՐԵՎԱՆ – 2021 – YEREVAN

Տեղեկատվության բազմազանմամբ և տեղեկատվական հոսքերի ինտենսիվացմամբ բնութագրվող
արդի աշխարհում էապես կարևորվում է <<վիճակագրական եռանկյունու անկյունները զբաղեցնող>>
տարաբևեռ

հակումներ

ունեցող,

պաշտոնական

վիճակագրության

երեք

մասնակիցների`

ռեսպոնդենտների, սպառողների և հարկատուների հնարավորին <<մեկտեղումը>>, հատկապես`
ազգային

և

միջազգային

չափանիշներով

պերցեպցիայի

(կոմունիկացիոն

ունակությունների

համահարթեցման) պահանջների տեսանկյունով:
ՀՀ

վիճակագրական

կոմիտեն

շնորհակալություն

է

հայտնում

բոլոր

ռեսպոնդենտներին

(տեղեկատվություն տրամադրողներին), որոնց կողմից տրամադրված տեղեկատվության վրա է
խարսխված սույն վիճակագրական հրապարակումը և ողջունում նրանց ու հարկատուների, որպես
վիճակագրական տեղեկատվության սպառողների, արձագանքներն ու առաջարկները վերոհիշյալ
նկատառումներով վիճակագրական հրապարակումների հետագա կատարելագործման համար:
Հրապարակումների

հետագա

կատարելագործման

համար

առաջարկությունները

և

մեկնաբանությունները, խնդրում ենք ներկայացնել ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի վիճակագրական
տեղեկատվության տարածման բաժին:

In present day world which is characterized by the information variety and intensity of
informational flows, the possible “combination” of three participants of official statistics such as
respondents, users and taxpayers, “occupying the angels of statistical triangle” having different
dispositions, is of great importance, especially from viewpoint of perception requirements
“communication skills leveling” by national and international levels.
Statistical Committee of RA would like to thank all the respondents who have supplied information
for this statistical publication and from the above mentioned considerations welcomes any comments and
suggestions from the respondents and taxpayers, as statistical users, for the future developments of
statistical publication.
You are kindly asked to provide your comments and suggestions to the Statistical Information
Dissemination Division of Statistical Committee of RA concerning the future development of the
publications.

0010, Երևան, Հանրապետության պողոտա,
Կառավարական շենք 3
Հեռ. (+374 11) 52-33-56, 52-45-42
Ֆաքս (+374 11) 52-19-21
E-mail info@armstat.am
ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի կայքեր`
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Սույն վիճակագրական տեղեկագիրը պատրաստված է Հայաստանի
Հանրապետությունում Եվրոպական հանձնաժողովի պարենային ապահովության
ծրագրի աջակցությամբ և նախաձեռնությամբ:
ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հատուկ շնորհակալություն է հայտնում
Միավորված ազգերի կազմակերպության Պարենի և գյուղատնտեսության
կազմակերպությանը
տեղեկագրի
պատրաստմանը
մեթոդաբանական
օժանադակություն ցուցաբերելու համար:

This statistical bulletin has been prepared with the support and on the
initiative of the European Commission Food Security Program of the Republic of
Armenia.
Statistical Committee of RA expresses special thanks to the United Nations
Food and Agriculture Organization for the methodological assistance for preparing
bulletin.
Պայմանական նշաններ

Symbols
երևույթը բացակայում է

case is missing
տվյալները բացակայում են

data are missing
չնչին մեծություն

negligible magnitude
ցուցանիշը չի հաշվարկվում

...
0.0

indicator is not being calculated

X

տվյալները ճշգրտված են



the data have been revised
Առանձին դեպքերում բաղադրիչների գումարի և արդյունքի միջև
աննշան տարբերությունները բացատրվում են տվյալների կլորացմամբ:

In certain cases the slight differences between the sum and result are caused by rounding the data.

