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ՄԱՄՈՒԼԻ ԱՍՈՒԼԻՍ  
(12.03.2010թ.)  

 
2009   թ վ ա կ ա ն ի  

պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման մասին 

(մամուլի հաղորդագրություն) 
 

<<Հայաստանի Հանրապետության 2007-2009 թվականների պետական 

վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին>>  ՀՀ օրենքով 

(ՀՕ-212-Ն, ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր, 25 դեկտեմբերի 2006թ., թիվ 66 (521)) 
սահմանված ուղղությունների իրագործումն ապահովող միջոցառումները, <<Պետական 

վիճակագրության մասին>> ՀՀ օրենքի 10 և 11 հոդվածներով սահմանված պահանջների 

համաձայն, արտացոլվել են <<2009 թվականի պետական վիճակագրական 

աշխատանքների ծրագրում>>, ինչը հաստատվել է  ՀՀ վիճակագրության պետական 

խորհրդի (այսուհետ` ՀՀ ՎՊԽ) կողմից և հրապարակվել ՀՀ Գերատեսչական նորմատիվ 

ակտերի տեղեկագրում (ԳՆԱՏ, թիվ 5(323), 06 փետրվարի 2009թ.): 
 Հիմք ընդունելով պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան 

ծրագրով սահմանված աշխատանքները (միջոցառումները), 2009թ.-ին նախատեսված և 
իրականացման ենթակա աշխատանքների ընդհանուր ծավալը (հաշվի առած 
պարբերականությունը) կազմել է 1898 միավոր, որն ամբողջությամբ իրականացվել է:   

Հաշվետու ժամանակահատվածում ծրագրով նախատեսված միջոցառումները 
ֆինանսավորվել են ՀՀ պետական բյուջեից, ներառյալ` օտարերկրյա պետությունների և 
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միջազգային կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը 
տրամադրված դրամաշնորհների միջոցները: 

Ներկայացված բյուջետային հայտերի հիման վրա դրամարկղային ծախսը կազմել է 
936.7 միլիոն դրամ: Դրամաշնորհային միջոցներով իրականացված ծրագրերի 
ֆինանսական հոսքերի կառավարումն իրականացվել է դոնոր կազմակերպությունների և ՀՀ 
ֆինանսների նախարարության Ծրագրերի իրականացման գրասենյակի կողմից:  

2009թ.-ի ընթացքում ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության (այսուհետ`             
ՀՀ ԱՎԾ) կողմից հրապարակվել են 59 անուն վիճակագրական հրապարակումներ 
(թղթային կրիչներով մոտ 12.1 հազար տպաքանակով), որոնք նաև տեղադրված են ՀՀ 
ԱՎԾ բաց գրադարանում (գրադարանային ֆոնդը 01.01.2010թ. դրությամբ կազմել է 10260 
միավոր) և  զետեղված են 1999թ. ապրիլից գործող ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնական կայքէջում 
(2009թ.-ին պաշտոնական կայքէջի այցելությունների քանակը կազմել է մոտ 122.0 հազար, 
ինչը 2008թ.-ի համեմատ աճել է 8000-ով կամ 7%-ով: Կայքի այցելուների կողմից դիտված 
էջերի քանակն ըստ <<Spylog>> հաշվիչի, կազմել է մոտ 569 000 էջ):   

Տեղեկատվության միջազգային փոխանակման շրջանակում 2009թ.-ին 
հրապարակման նպատակով էլեկտրոնային փոստով 220 պատասխան է ներկայացվել 
համապատասխան վիճակա•րական կազմակերպություններին, որից ԱՊՀ Միջպետական 
վիճակագրական կոմիտեին` 193:   

2009թ. ՀՀ ԱՎԾ են այցելել միջազգային կազմակերպությունների և օտարերկրյա 
ազգային վիճակագրական ծառայությունների 9 հանձնախմբեր և 23 փորձագետներ, իսկ, 
ընդհանուր առմամբ, միջազգային համագործակցության շրջանակում տեղի է ունեցել 146 
պաշտոնական հանդիպում: ՀՀ ԱՎԾ աշխատակիցները մասնակցել են արտասահմանյան 
19 երկրում կազմակերպված վերապատրաստման և վիճակագրության բոլոր 
բնագավառներին առնչվող դասընթացների, աշխատանքային հանդիպումների, 
միջազգային համաժողովների, նստաշրջանների, սեմինարների և այլ միջոցառումների 
(այցեմասնակցությունների թիվը` 38):  

Հայաստանում կազմակերպված նմանատիպ և միջգերատեսչական բնույթի ու այլ 
կազմակերպությունների մասնակցությամբ միջոցառումներին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակիցների 
այցեմասնակցությունները կազմել են 270 միավոր:   

2009թ.-ին ՀՀ ԱՎԾ-ում կազմակերպվել է 8 սեմինար - շնորհանդես` նվիրված 
վիճակագրության տարբեր բնագավառներին ՀՀ ԱՎԾ այցելած միջազգային 
փորձագետների մասնակցությամբ, ինչպես նաև արդի վիճակագրական գործիքակազմի 
կիրառման և ստացված ժամանակակից վիճակագրական գրականության 
շնորհանդեսներ, որոնց` ՀՀ ԱՎԾ աշխատակիցների կողմից այցեմասնակցությունների 
թիվը կազմել է 235 միավոր:   
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 2009թ.-ին ՀՀ ԱՎԾ-ում ուսումնա-արտադրական պրակտիկա է 
կազմակերպվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող թվով 14 
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների   թվով 192 ուսանողների համար:  

2009թ.-ին ՀՀ ՎՊԽ կողմից ընդունվել է 110 որոշում, որից 47-ը նորմատիվ: 
Նորմատիվ որոշումները ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից գրանցվել են 
և հրապարակվել  ՀՀ ԳՆԱՏ-ներում: 

ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներում 2009թ. 
ընթացքում փաստաթղթաշրջանառության թվային պատկերը հետևյալն է. 

1. Մտից թղթակցություն, ընդամենը -  4073 միավոր, 
2. Ելից թղթակցություն, ընդամենը – 11268 միավոր: 
                                                                                                            
 

X                     X 
X 

 
 <<2009 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագիրը>> 

կազմված է 2007-2009թթ. Եռամյա ծրագրի հիման վրա: Եռամյա ծրագրով սահմանված 
ուղղությունները խարսխված են Միավորված ազգերի կազմակերպության (ՄԱԿ) 
Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի (15.04.1992թ.) և ՄԱԿ-ի վիճակագրական 
հանձնաժողովի (14.04.1994թ.) կողմից ընդունված` <<Պաշտոնական վիճակագրության 
հիմնարար սկզբունքներ>>-ի և դրանց հիման վրա մշակված վիճակագրության 
միջազգային չափանիշների և ստանդարտների վրա: Պաշտոնական վիճակագրության 
միջազգային ստանդարտները և երկրների վիճակագրությունների` դրանց 
համապատասխանությունը վարում է Արժույթի միջազգային հիմնադրամը (ԱՄՀ): 

ԱՄՀ Տվյալների տարածման հատուկ ստանդարտը (ՏՏՀՍ) պարունակում է 
մշտական պահպանման խիստ պահանջներ, ինչի վերաբերյալ տեղեկատվությունը 
հրապարակայնորեն առկա է ԱՄՀ Ստանդարտների տարածման տեղեկագրում` 
http://dsbb.imf.org/Applications/web/dsbbhome/: Հայաստանի Հանրապետությունն 
անդամակցում է ԱՄՀ ՏՏՀՍ-ին 2003թ. նոյեմբերի 7-ից` դառնալով այդ ստանդարտին 
անդամագրվող 54-րդ երկիրը (2010թ. փետրվարի դրությամբ ստանդարտին 
անդամագրված է 67 երկիր): Ստանդարտների տարածման տեղեկագիրը ներկայումս 
ներառում է համապարփակ փաստաթղթեր (մեթատվյալներ, ինչպես նաև դրանց 
համառոտ մեթոդաբանությունը) անգլերենով ՏՏՀՍ-ի տվյալների կատեգորիաների մասով 
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական փորձառության վերաբերյալ, որը 
վկայակոչում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից վարվող Ազգային ամփոփ տվյալների էջում ներառված 
երկրի արդիական տվյալները` http://docs.armstat.am/nsdp/: ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնական 
կայքէջի <<Դասակարգիչներ և մեթոդաբանություն>>  հատվածի <<Մեթատվյալներ>> 
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ենթահատվածում զետեղված են նաև մեթատվյալների հայերեն և ռուսերեն 
տարբերակները:  

ՏՏՀՍ շրջանակում 2008թ. ապրիլի 14-ից 25-ը Հայաստան է այցելել ԱՄՀ 
համապատասխան առաքելության 7 մասնագետներից բաղկացած խումբ, որի նպատակն 
էր կազմել Հայաստանում (ՀՀ ԱՎԾ, ՀՀ կենտրանական բանկ և ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն) տվյալների վերաբերյալ Ստանդարտների և կոդերի պահպանման 
զեկույցը (ROSC) Տվյալների որակի գնահատման ձևաչափի (DQAF) շրջանակում: 2009թ. 
փետրվարի 10-ին ԱՄՀ պաշտոնական կայքէջում 
(http://www.imf.org/external/np/rosc/rosc.asp) զետեղվել է Հայաստանի վերաբերյալ ԱՄՀ 
Ստանդարտների և կոդերի պահպանման զեկույցը, որը ներառում է տվյալների որակի 
գնահատման ձևաչափի օգտագործմամբ մանրամասն գնահատումը: Զեկույցը ներառում է 
վիճակագրական համակարգի տվյալների 6 խմբերի (Ազգային հաշիվներ, Սպառողական 
գների ինդեքս, Արտադրողների գների ինդեքս, Պետական ֆինանսների վիճակագրություն, 
Դրամավարկային վիճակագրություն և Վճարային հաշվեկշռի վիճակագրություն) գծով 
ընդհանուր առմամբ 132 համապատասխանության (ստանդարտների և կոդերի 
պահպանման) գնահատական: Գնահատականները բաշխված են հետևյալ կերպ. 108 
բաղադրիչի գծով համապատասխանություն (ստանդարտների և կոդերի պահպանում), 24 
բաղադրիչի գծով` հիմնականում համապատասխանություն (ստանդարտների և կոդերի 
պահպանում): Ստանդարտների և կոդերի անհամապատասխանություն արձանագրված 
չէ (չպահպանման կամ հիմնականում չպահպանման գնահատականներով բաղադրիչներ 
առկա չեն): 

Համաշխարհային բանկի (ՀԲ) կողմից վարվող երկրների վիճակագրական 
կարողությունների զարգացման միասնական ինդեքսի ցուցանիշով 2009թ.-ին Հայաստանի 
վիճակա•րությանը տրվել է 92 միավոր 100 հնարավորից: Առավելագույն գնահատականը 
չապահովող 8 միավորի պակասը պայմանավորված է Հայաստանում գյուղատնտեսական 
համատարած հաշվառման բացակայությամբ (7 միավոր) և <<խմելու ջրի մատչելիություն>> 
ցուցանիշի պարբերականության չպահպանմամբ (1 միավոր) (այդ մասին 
տեղեկատվությունն առկա է ՀԲ-ի կայքէջի երկրների վիճակագրական կարողությունները 
ներկայացնող 2-րդ լուսապատկերում` http://www.worldbank.org/data/bbsc):   

 2008թ. ապրիլի 29-ին ՄԱԿ-ի Տնտեսական և սոցիալական խորհրդի 
կազմակերպական նստաշրջանում Հայաստանն ընտրվել է ՄԱԿ-ի վիճակագրական 
հանձնաժողովի (բաղկացած 24 անդամ-երկրներից) նոր անդամ: Անդամակցությունը չորս 
տարի ժամկետով է` սկսած 2009թ. հունվարի 1-ից: 

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհուրդ 
 
 
 
 
 
 
 



Èð²îàô, ÂÆì 2 (62) 
 

 8 

 

 
 
 

<<Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը  
2009թ.  հունվար-դեկտեմբերին>> տեղեկատվական ամսական զեկույց  

 
<<Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2009 թվականի 

հունվար-դեկտեմբերին>> տեղեկատվական ամսական զեկույցը երկրի 2009թ.-ի սոցիալ-
տնտեսական վիճակն արտացոլող համեմատաբար ընդգրկուն վիճակագրական 
յուրաժամանակ (օպերատիվ) հրապարակումն է: 

Զեկույցի բովանդակությունը ներկայացվում է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի 
(ԱՄՀ) կողմից մշակված Տվյալների տարածման ստանդարտներով սահմանված 
հատվածներին համապատասխան:  

 
2009 թվականի արդյունքների օպերատիվ ամփոփված ժողովրդագրական 

ցուցանիշներով. 
 

 ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2010թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազմել է 
3250.5 հազ.մարդ: Նախորդ տարեսկզբի նկատմամբ արձանագրվել է թվաքանակի 12.5 
հազ.-ով աճ (0.4%) , 

 2009թ.-ին արձանագրվել  է ծնելիության բացարձակ թվաքանակի աճ 8.0%-ով   (2009թ.-
ին գրանցվել են 44466 ծնվածներ, 2008թ.-ի 41185 ծնվածների համեմատ),իսկ 
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ծնելիության ընդհանուր գործակիցը 1000 բնակչի հաշվով, կազմել է 13.7 պրոմիլ` 
2008թ.-ի 12.7  պրոմիլի դիմաց , 

 մահացության ընդհանուր գործակիցը պահպանել է 2008թ.-ին արձանագրված 
մահացության մակարդակը` 8.5 պրոմիլ (2009թ. մահվան 27528 դեպք, 2008թ.-ին 
արձանագրված 27412-ի դիմաց) , 

 գրանցվել է մայրական մահացության 12 դեպք` 2008թ. 16 դեպքի դիմաց,  
 կյանքի առաջին տարում արձանագրվել է մանկական մահացության 458 դեպք      (3.6% 
աճ), իսկ մանկական մահացության գործակիցը կազմել է 10.3 պրոմիլ` 2008թ-ի 10.8 
պրոմիլի համեմատ (1000 կենդանի ծնվածի հաշվով),  

 2009թ. գրանցված ամուսնությունների քանակը 2008թ.-ի համեմատ աճել է 1.7%-ով  և 
կազմել 18773, իսկ ամուսնալուծությունների քանակը նվազել է 6.7%-ով և կազմել 2829 
(1000 ամուսնական զույգերի համեմատ արձանագրվել է ամուսնալուծության 151 
դեպք, 2008թ.-ին`164):  

 
  Համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) ցուցանիշը 2009թ.-ին 2008թ.-ի նկատմամբ 

կազմել է 85.6%: 2009թ.-ին ՀՆԱ-ն կազմել է 3165.5 մլրդ. դրամ (8.7 մլրդ. ԱՄՆ դոլար)` 
2008թ. 3646.1 մլրդ. դրամի (11.9 մլրդ. ԱՄՆ դոլարի) դիմաց:  

   ՀՆԱ-ն մեկ շնչի հաշվով 2009թ.-ին կազմել է 975.7 հազ. դրամ (2686 ԱՄՆ դոլար 
կամ 1923 եվրո)` 2008թ.-ի 1127.4 հազ. դրամի (3685 ԱՄՆ դոլարի կամ 2504 եվրոյի) դիմաց: 

 
Նախորդ տարվա համեմատ. 
• արդյունաբերական արտադրանքի ընդհանուր ծավալը   նվազել է    7.8%-ով, 
• գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքինը         նվազել է     0.1%-ով, 
• շինարարությանը                                                                     նվազել է   36.4%-ով, 
• առևտրի շրջանառությանը                                                     նվազել է    4.0%-ով, 

այդ թվում` 
 • մանրածախ առևտրի շրջանառությանն                            աճել է     1.0%-ով, 
 • ավտոմեքենաների առևտրինը1                                           նվազել է   38.2%-ով, 
   • մեծածախ առևտրինը                                                           նվազել է     7.9%-ով, 

• ծառայություններինն (առանց առևտրի)                            աճել է     1.3%-ով: 
 

Սպառողական գների ինդեքսի ցուցանիշը 2009թ.-ին 2008թ.-ի նկատմամբ կազմել է 
103.4% (դեկտեմբերը դեկտեմբերի նկատմամբ` 106.5%): 

Պաշտոնապես գրանցված գործազրկության միջին տարեկան մակարդակը 2009թ.-ին 
կազմել է 6.9%` 2008թ.-ի 6.3%-ի դիմաց: 

 Պաշտոնապես գրանցված գործազրկությունից զատ, ՀՀ ԱՎԾ կողմից իրականացվող 
տնային տնտեսությունների հետազոտությունների միջոցով գնահատվում է նաև 

                                                 
1 Ներառում է ինչպես մասնագիտացված առևտրի կետերի միջոցով իրականացված ավտոմեքենաների, դրանց մասերի և 
պարագաների  վաճառքը, այնպես էլ դրանց տեխնիկական սպասարկումը և նորոգումը: 
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գործազրկության մակարդակն ըստ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության (ԱՄԿ) 
մեթոդաբանության: Համաձայն 2008թ.-ի հետազոտության արդյունքների, տնտեսապես 
ակտիվ բնակչության 28.6%-ը եղել է գործազուրկ1: 

   Միջին ամսական անվանական աշխատավարձն ըստ նախնական 
գնահատականի, 2009թ.-ին կազմել է 101895 դրամ և 2008թ.-ի համեմատությամբ ավելացել  
9.8%-ով: 

  2009թ.-ի դեկտեմբերի վերջի դրությամբ փողի զանգվածը (ներառյալ` կուտակված 
տոկոսները և հաշիվները) կազմել է 814990 մլն.դրամ և 2008թ.-ի դեկտեմբերի վերջի 
նկատմամբ աճել 15.1%-ով: 

 ՀՀ առևտրային բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից 
տրամադրված վարկերը 2009թ.-ի տարեվերջին կազմել են 785516 մլն. դրամ` 2008թ.-ի 
նույն ժամանակաշրջանի 692919 մլն. դրամի դիմաց  (աճը կազմել է 13.4%): 

 Բանկերում բնակչությունից ներգրավված ավանդների մնացորդը 2009թ.-ի 
տարեվերջին կազմել է 291619 մլն. դրամ` 2008թ.-ի նույն ժամանակաշրջանի 201939 մլն. 
դրամի դիմաց (աճը կազմել է 44.4%): 

  ԱՄՆ դոլարի միջին տարեկան հաշվարկային փոխարժեքը 2009թ.-ին աճել է 
18.7%-ով և կազմել 363.28 դրամ` 2008թ.-ի  305.97 դրամի դիմաց:  

  Ապրանքների արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալը 2009թ.-ին կազմել է 
4001.9 մլն. ԱՄՆ դոլար և 2008թ.-ի  նկատմամբ նվազել 27.0 %-ով, այդ թվում, 
արտահանումը` 697.8 մլն. ԱՄՆ դոլար (նվազել է` 34.0%-ով) և ներմուծումը` 3304.1 մլն. 
ԱՄՆ դոլար (նվազել է 25.3%-ով): 

 ՀՀ այցելած միջազգային զբոսաշրջիկների թվաքանակն ըստ հետազոտությունների 
արդյունքում ձևավորված փորձագիտական գնահատումների, 2009թ.-ին կազմել է 575.3 
հազ.` 2008թ.-ի 558.4 հազ.-ի դիմաց (աճել է 3.0%-ով), իսկ զբոսաշրջության նպատակով 
հանրապետությունից մեկնել է 526.2 հազ. մարդ (աճել է` 2.1%-ով): 

 
  Գրանցված հանցագործությունների ընդհանուր քանակը 2009թ.-ին կազմել է 

14339` 2008թ.-ի 9271-ի դիմաց (աճը կազմել է 54.7%): 
 Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների քանակը 2009թ.-ին կազմել է 

2002`   2008թ.-ի 2202 -ի դիմաց (նվազել է 9.1%) :  
 

                                                 
1 ÆëÏ ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇ ¨ ºíñáëï³ïÇ ÏáÕÙÇó ÏÇñ³éíáÕ ²ØÎ ëï³Ý¹³ñï ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý íñ³ Ë³ñëËí³Í  
   Ù»Ãá¹³μ³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, 2008Ã.-Ç Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ïÝï»ë³å»ë ³ÏïÇí μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 16.4%-Ý ¿  
   »Õ»É ·áñÍ³½áõñÏ: Àëï ²ØÎ ëï³Ý¹³ñï ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý, ·áñÍ³½áõñÏ Ñ³Ù³ñí»É ¿ ³ÝÓÁ, áí Ñ»ï³½áïáõÃÛ³ÝÁ Ý³Ëáñ¹áÕ  
   í»ñçÇÝ 4 ß³μ³Ãí³ ÁÝÃ³óùáõÙ (Ý»ñ³éÛ³É Ñ»ï³½áïíáÕ ß³μ³ÃÁ) ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï μ³í³ñ³ñ»É ¿ Ñ»ï¨Û³É 3 å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ.  
   ³) ãÇ áõÝ»ó»É ³ßË³ï³Ýù Ï³Ù »Ï³Ùï³μ»ñ ½μ³ÕÙáõÝù, μ) ³ÏïÇíáñ»Ý ÷Ýïñ»É ¿ ³ßË³ï³Ýù, ·) å³ïñ³ëï ¿ »Õ»É ³Ý- 
   ÙÇç³å»ë (³ÛëÇÝùÝ` ³é³çÇÏ³ 2 ß³μ³Ãí³ ÁÝÃ³óùáõÙ) ³ÝóÝ»É ³ßË³ï³ÝùÇ:  
    28.6% ·áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ   ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ ²ØÎ ëï³Ý¹³ñï ë³ÑÙ³ÝáõÙÇó ³ÛÝ ¿, áñ ·áñÍ³½áõñÏ ¿ Ñ³Ù³ñí»É 
ն³¨ ³ÝÓÝ, áí Ñ»ï³½áïáõÃÛ³ÝÁ Ý³Ëáñ¹áÕ 4 ß³μ³ÃáõÙ ï³ñμ»ñ å³ï×³éÝ»ñáí ³ßË³ï³Ýù ãÇ ÷Ýïñ»É, μ³Ûó å³ïñ³ëï ¿ 
»Õ»É ³ÝÙÇç³å»ë ³ÝóÝ»É ³ßË³ï³ÝùÇ:ì»ñçÇÝë Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ïÝï»ë³å»ë áã ³ÏïÇí μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù³ë Ï³½ÙáÕ åáï»ÝóÇ³É 
·áñÍ³½áõñÏ:  
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      2009թ.-ին գրանցվել է 7037 արտակարգ իրավիճակների դեպք` 2008թ.-ի 7788-ի 
դիմաց (նվազել է 9.6%-ով), տուժել է 6253 մարդ` 2008թ.-ի 7241-ի դիմաց (նվազել է 13.6%-
ով), նրանցից 462-ը զոհվել են` 2008թ.-ի 555-ի դիմաց (նվազել է` 16.8%-ով), 5791-ը` 
վիրավորվել` 2008թ.-ի 6686-ի դիմաց (նվազել է 13.4%-ով): 

 
  Բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների նկատմամբ իրականացված 

օտարման գործարքների քանակը 2009թ.-ին կազմել է 15373` 2008թ.-ի 17886-ի 
դիմաց(նվազել է 14.0%-ով), իսկ բնակելի տներինը կազմել է 6648, 2008թ.-ի 8452-ի դիմաց 
(նվազել է 21.3%-ով): 

 Անշարժ գույքի նկատմամբ հանրապետությունում 2009թ.-ին իրականացվել է 41766 
օտարման գործարք` 2008թ.-ի 54615 գործարքի դիմաց (նվազել է 23.5%-ով):  

 
Զեկույցը ներառում է նաև <<Մեթոդաբանական պարզաբանումներ>> հավելվածը, որում հակիրճ 

ներկայացվում են հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների բնութագրերը, հաշվարկման 
մեթոդաբանությունը: Բացի այդ, ներկայացված են <<ԱՊՀ երկրների հիմնական մակրոտնտեսական 
ցուցանիշների միջազգային համադրումներ>> և <<Հետաքրքրաշարժ վիճակագրություն>> հավելվածները:  

        Զեկույցը պարունակում է նաև 2009թ.-ի ընթացքում ՀՀ ԱՎԾ փաստացի հրապարակումների 
ամբողջական ցանկը: 

        <<Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը>>  տեղեկատվական ամսական 
զեկույցը հասանելի է ՀՀ ԱՎԾ բաց •րադարանում (731 սենյակ) և կայքէջում` http://www.armstat.am 
(հայելային կայքէջ` http://www.armstat.info) հասցեով: 

X          X 
X 

Ըստ ԱՊՀ Միջպետական վիճակագրական կոմիտեի  տվյալների 
ԱՆԿԱԽ  ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  ԵՐԿՐՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ  ԵՎ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԻ 
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ   2009  ԹՎԱԿԱՆԻՆ 

                                                                                                                                                   (2009 Ã. 2008 Ã. ÝÏ³ïÙ³Ùμ, %) 
 Համախառն ներքին արդյունք 

(մշտական գներով) 
Սպառողական գների ինդեքս 

 
Հայաստան 85.6 103.4 
Ադրբեջան 109.3 101.5 
Բելառուս 100.2 113.0 
Ղազախստան 101.2 107.3 
Ղրղզստան 102.3 106.8 
Մոլդովա  92.31 100.0 

 Ռուսաստան 92.1 111.7 
Տաջիկստան 103.4 106.4 
Թուրքմենստան 106.1 ... 

 Ուզբեկստան2 108.1 ... 
Ուկրաինա 85.0 115.9 
ԱՊՀ երկրների միջինը* 93.0 111.0 

. . .  - տվյալները բացակայում են 
            

                                                 
1 2009թ. հունվար- սեպտեմբերը   2008թ. հունվար-սեպտեմբերի նկատմամբ 
2 ըստ պաշտոնական հրապարակումների տվյալների, այդ թվում`  Ինտերնետում 
* գնահատական 


