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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 (ՀՀ ՎԿ)
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 ՎԿ 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.

The Statistical Committee of RA (Armstat) 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 Armstat concerning the
future development of the publications.

0010, Երևան, Հանրապետության պողոտա, Կառավարական շենք, 3
3 Government House, Republic Ave., Yerevan, 0010
 (+ 374 11) 523 356
Fax: (+374 11) 521 921
E-mail info@armstat.am
ՀՀ ՎԿ կայքեր` web sites: http://www.armstat.am ,
http://www.armstatbank.am,
http://www.armdevinfo.am
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ՀՀ

ՎԿ

հիմնական

առավելագույնս

բավարարել

տեղեկատվություն
ուստի

սույն

նպատակներից

է

One of the main tasks of Armstat RA is mostly to

վիճակագրական

satisfy the demands of the users of statistical

պահանջները,

information, therefore this statistical booklet provides

սպառողների

գրքույկում

ներկայացնում

է

the reader with brief information on socio-economic

վիճակագրական հակիրճ տեղեկատվություն 2017թ.

situation of the country for 2017 compared to the

երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վերաբերյալ`

previous years.

նախորդ տարիների համեմատությամբ:
Գրքույկն ընդգրկում է երկրի ժողովրդագրական The booklet includes the main indicators characterizing
գործընթացները,
սոցիալական

աշխատանքի
ոլորտը

կենսամակարդակը,

և

շուկան, demographic processes, labour market, social sphere and
բնակչության living standards of population, domestic trade, financial

ներքին

առևտուրը, situation, external economic activities of the country and

ֆինանսական վիճակը, արտաքին տնտեսական the main socio-economic indicators characterizing the
գործունեության

հիմնական

ՀՀ

Երևան

մարզերը

հիմնական

և

ցուցանիշները

քաղաքը

սոցիալ-տնտեսական

և marzes (regions) and Yerevan city of the Republic of

բնութագրող Armenia, it also includes the sector of international

ցուցանիշները: comparisons.

Սույն գրքույկում ընդգրկվել է նաև միջազգային
համեմատություններ հատվածը:
Ներկայացված

է

Information is presented by separate sectors of economy

տեղեկատվություն

ըստ

and Yerevan city and the RA marzes.

տնտեսության առանձին հատվածների և ք. Երևանի
ու ՀՀ մարզերի:
2017թ. որոշ տվյալներ նախնական են և ենթակա

Some data for 2017 are preliminary and subject to be
adjusted in future.

հետագա ճշգրտման:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԹՎԵՐՈՎ -

2018 - ARMENIA IN FIGURES

3

Պայմանական նշաններ
Երևույթը բացակայում է
Տվյալներ չկան
Չնչին մեծություն
Տվյալները ճշգրտված են

...
0.0


Explanation of symbols
Not applicable
Data not available
Negligible magnitude
Data have been adjusted

Առանձին դեպքերում բաղադրիչների գումարի և արդյունքի միջև աննշան տարբերությունները բացատրվում
են տվյալների կլորացմամբ:
Insignificant discrepancies between the totals and sum in some cases can be explained by using rounded data.

Համառոտագրություններ
Abbreviations
մ
մ2
մ3
կմ
կմ2
գ
կգ
տ
հատ
դալ
հա
մլն.
մլրդ.
կՎտ
կՎտ/ժ
տոննա-կմ
%
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մետր
քառակուսի մետր
խորանարդ մետր
կիլոմետր
քառակուսի կիլոմետր
գրամ
կիլոգրամ
տոննա
հատ
դեկալիտր
հեկտար
միլիոն
միլիարդ
կիլովատտ
կիլովատտ/ժամ
տոննա-կիլոմետր
տոկոս
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m
m2
m3
km
km2
g
kg
t
pcs.
dal
ha
mln.
bln.
kW
kWh
tonns-km
%
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metre
square metre
cubic metre
kilometre
square kilometre
gram
kilogram
tonne
piece, units
decaliter
hectare
million
billion
kilowatt
kilowatt-hour
tonne-kilometre
percentage

