ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
«Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2020» ժողովածուն ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի առավել
ամբողջական վիճակագրական հրապարակումն է, որն արտացոլում է երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը:
Ժողովածուի մեջ ներկայացված են վիճակագրական
տվյալներ Հայաստանի Հանրապետության
2015-2019թթ. սոցիալ-տնտեսական վիճակի վերաբերյալ: Ներառված են 335 աղյուսակներ: Որոշ ցուցանիշներ
ներկայացված են Հայաստանի Հանրապետության մարզերի և Երևան քաղաքի կտրվածքով: Ներկայացված են
նաև տեղեկություններ միջազգային համեմատությունների վերաբերյալ: Ժողովածուի յուրաքանչյուր բաժնի
վերջում ներառված են որոշ ցուցանիշների գծապատկերներ: Որոշ բաժիններ համալրվել են նոր
աղյուսակային նյութերով և գծապատկերներով:
Տվյալները
հաշվարկված
են
վիճակագրության
արդի
մեթոդաբանության
սկզբունքներին
համապատասխան, ինչը որոշակի1 հնարավորություններ է ընձեռում դրանց համադրելիության
բնագավառում:
Տարեգիրքը նախատեսված է օգտագործողների լայն շրջանի համար:
Նախկինում հրապարակված որոշ ցուցանիշներ սույն ժողովածուի մեջ ճշգրտված են, 2019 թվականի
համար՝ մի շարք դեպքերում, նախնական են:

FOREWORD
The “Statistical Yearbook of Armenia, 2020” is the most complete statistical publication of the Statistical Committee of
RA, reflecting socio-economic situation of the country.
The yearbook covers statistical data on the social and economic situation of Armenia for 2015-2019. It includes 335 tables.
Some indicators are given by marzes and Yerevan city of the Republic of Armenia. The yearbook includes a section on
international comparisons. Each section of the handbook at its end includes diagrams on some economic indicators. Some
sections were complemented with new tables and diagrams. The data are calculated in accordance with the principles of
modern statistical methodology, which allows to compare1 them with international indicators.
This yearbook is intended for the wide circle of users.
In this yearbook some indicators published in the past were adjusted; the indicators for 2019, in some cases, are preliminary.

ПРЕДИСЛОВИЕ
“Статистический ежегодник Армении, 2020” является наиболее полным статистическим изданием
Статистического комитета Республики Армения, отражающим социально-экономическое положение страны.
В сборнике представлены статистичекие данные о социально-экономическом положении Армении за 2015-2019
гг. Включено 335 таблиц. Некоторые показатели приведены в разрезе регионов и городу Еревану Республики
Армения. Представлена также информация по международным сравнениям. В конце каждого раздела сборника
приведены графические изображения некоторых показателей. Некоторые разделы дополнены новыми табличными
материалами и графиками.
Приведенные в ежегоднике данные рассчитаны в соответствии с принципами современной статистической
методологии, что предоставляет определенные1 возможности в сфере их сопоставимости.
Ежегодник предусмотрен для широкого круга пользователей.
Данные по отдельным показателям уточнены по сравнению с опубликованными ранее, за 2019 год в ряде
случаев являются предварительными.

1 «Վիճակագրական տվյալները կարող են ունենալ փոխկապակցման ունակություն կամ կարող են փոխհամաձայնեցվել միմյանց հետ ոչ մեծ
ժամանակային հատվածներում» սկզբունք 14-րդ` Փոխկապակցվածություն և համադրելիություն, «Եվրոպական վիճակագրության
փորձառության օրենսգիրք» (ընդունված 24.02.2005թ. Վիճակագրական ծրագրային կոմիտեի նիստի ժամանակ և հաստատված Եվրոպական
Համայնքների հանձնաժողովի կողմից (Բրյուսել, 25.05.2005թ. COM(2005) 217)):
Statistics are coherent or reconcilable over a reasonable period of time-principle 14: Coherence and Comparability, EUROPEAN STATISTICS CODE OF
PRACTICE adopted by the Statistical Programme Committee on 24 February 2005 (Brussels 25.05.2005, COM (2005) 217).
Статистические данные обладают связностью либо могут быть согласованы друг с другом в пределах не слишком больших временных промежутков
- Принцип 14-Взаимосвязь и сопоставимость, (кодекс норм Европейской статистики, принят 24.02.2005г. на заседании статистического Програмного
комитета (Брюсель, 25.05.2005г.КОМ(2005)217).
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