ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

CONTENTS
Նախաբան

7
8

Introduction
Բաժին 1. Սոցիալ-տնտեսական վիճակ
Part 1. Social-Economic Indicators
1

2

3
4

5

6

7
8
9

10

Աղյուսակ 1.1

Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ

Table 1.1

Macroeconomic indicators

Աղյուսակ 1.2

Բնակչության թվաքանակն ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի, բնակավայրի
տեսակի և սեռատարիքային կազմի (տարեվերջի դրությամբ)

Table 1.2

Table 1.3

Number of population by marzes and Yerevan city, types of settlement, sex and
age composition (as of the end of year)
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային ռեսուրսներ (միջին տարեկան)
Labor resources in the Republic of Armenia (yearly average)

Աղյուսակ 1.4

Միջին անվանական աշխատավարձ, ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

Table 1.4

Average nominal wages by marzes and Yerevan city

Աղյուսակ 1.5

Պաշտոնապես գրանցված գործազրկության մակարդակ, ըստ մարզերի և Երևան
քաղաքի

Աղյուսակ 1.3

Table 1.5
Աղյուսակ 1.6

Կենսաթոշակառուների, սոցիալական թոշակառուների, հաշմանդամների
թվաքանակ և կենսաթոշակի ու նպաստի միջին չափ

Number of pensioners, social pensioners, persons with disabilities and average
size of pensions and benefits

Աղյուսակ 1.7

Կրթության ցուցանիշներ

Table 1.7

Education indicators

Աղյուսակ 1.8

Առողջապահության ցուցանիշներ

Table 1.8

Health care indicators

Աղյուսակ 1.9

Երեխաների մահացություն (0-4 տարեկան)

Table 1.9

Mortality of children (0-4 years old)

Աղյուսակ 1.10

Դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաների համար իրականացված
խնամքի և պաշտպանության միջոցառումներ

12
13
14

15

16

17

18

19

Աղյուսակ 2.1

Գների ինդեքս

Table 2.1

Price index

Աղյուսակ 2.2

Գների ինդեքս (ամսական)

Table 2.2

Price index (monthly)

Աղյուսակ 2.3

Հիմնական պարենային ապրանքների միջին մանրածախ գներ

Table 2.3

Average retail prices of main food products

Աղյուսակ 2.4

Հիմնական պարենային ապրանքների միջին մանրածախ գներ (ամսական)

Table 2.4

Average retail prices of main food products (monthly)

Աղյուսակ 2.5

Պարենամթերքի գների ինդեքսներն ըստ պարենային առանձին
ապրանքախմբերի

Table 2.5

Ոչ պարենային ապրանքների մանրածախ գներ և ծառայությունների սակագներ

Table 2.6

Retail prices of non-food and tariffs for services

Աղյուսակ 2.7

Ոչ պարենային ապրանքների մանրածախ գներ և ծառայությունների սակագներ
(ամսական)

Աղյուսակ 2.8

Table 2.8
Աղյուսակ 2.9

Table 2.9

15
16
17

18

18
19
20
21

26
26
27
28
30
32

Food price indexes by separate groups of food products

Աղյուսակ 2.6

Table 2.7

13

Care and protection measures conducted for the children in emergency

Բաժին 2. Գներ և գների ինդեքսներ
Part 2. Prices and Price Indexes
11

9

Officially registered unemployment rate by marzes and Yerevan city

Table 1.6

Table 1.10

9

33
34

Retail prices of non-foods and tariffs for services (monthly)
Գյուղացիական տնտեսությունների կողմից իրացված (բոլոր ուղիներով)
գյուղմթերքի գներ

35

Producer prices of agricultural goods realized by farms (in different ways)
Գյուղատնտեսական արտադրության միջոցների գնման գներ և մատուցվող
ծառայությունների սակագներ

36

Procurement price of agricultural production means and tariffs of services

3
ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ
FOOD SECURITY AND POVERTY

20

Աղյուսակ 2.10

Table 2.10

Գյուղատնտեսական արտադրության միջոցների գնման գների և մատուցվող
ծառայությունների սակագների ինդեքսներ

Procurement price indexes of agricultural production means and tariff indexes of
services

Բաժին 3. Պարենի առկայություն
Part 3. Availability of Food
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Աղյուսակ 3.1.

Table 3.1.

Աղյուսակ 3.2.

Table 3.2.

Աղյուսակ 3.3.

Table 3.3.

Աղյուսակ 3.4.

Table 3.4.

Աղյուսակ 3.5.

Table 3.5.

Աղյուսակ 3.6.

Table 3.6.

Աղյուսակ 3.7.

Table 3.7.
Աղյուսակ 3.8.

Table 3.8.

Աղյուսակ 3.9.

Table 3.9.

Աղյուսակ 3.10.

Table 3.10.

Աղյուսակ 3.11.

Table 3.11.

Աղյուսակ 3.12.

Table 3.12.

Աղյուսակ 3.13.

Table 3.13.

Գյուղատնտեսական հիմնական մշակաբույսերի և բազմամյա տնկարկների
տարածություններ, բերքատվություն և համախառն բերք

Areas, yield and gross production of main agricultural temporary and permanent
crops
Հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի ցանքատարածություններ, միջին բերքատվություն և համախառն բերք, ըստ մարզերի և Երևան
քաղաքի

37

40

41

42

Sown area, average yield and gross production of grain crops, by marzes and
Yerevan city
Ցորենի ցանքատարածություններ, միջին բերքատվություն և համախառն բերք,
ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

Sown area, average yield and gross production of wheat, by marzes and Yerevan
city
Կարտոֆիլի ցանքատարածություններ, միջին բերքատվություն և համախառն
բերք, ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

Sown areas, average yield and gross production of potato, by marzes and Yerevan
city
Բանջարանոցային մշակաբույսերի ցանքատարածություններ, միջին
բերքատվություն և համախառն բերք, ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

Sown areas, average yield and gross production of vegetable crops, by marzes and
Yerevan city
Բոստանային մշակաբույսերի ցանքատարածություններ, միջին
բերքատվություն և համախառն բերք, ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

Sown areas, average yield and gross production of melons, by marzes and
Yerevan city
Պտղի և հատապտղի տարածություններ, միջին բերքատվություն և համախառն
բերք, ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

Areas, average yield and gross production of fruit and berries, by marzes and
Yerevan city
Խաղողի տարածություններ, միջին բերքատվություն և համախառն բերք, ըստ
մարզերի և Երևան քաղաքի

43

44

45

46

47

48

Areas, average yield and gross production of grapes, by marzes and Yerevan sity
Մորեխների և մկնանման կրծողների զանգվածային բազմացումն ու
տարածվածությունն ըստ մարզերի, Երևան քաղաքի և հետազոտված
հողատեսքերի, 2009թ.

49

Mass reproduction and occurrence of locusts and rodents by marzes, Yerevan city
and observed types of land, 2009
Մորեխների և մկնանման կրծողների զանգվածային բազմացումն ու
տարածվածությունն ըստ մարզերի, Երևան քաղաքի և հետազոտված
հողատեսքերի, 2010թ.

50

Mass reproduction and occurrence of locusts and rodents by marzes, Yerevan city
and observed types of land, 2010
Մկնանման կրծողների բների քանակը դրանց դեմ պայքարի միջոցառումների
իրականացումից առաջ և հետո, ըստ մարզերի, Երևան քաղաքի և
հողատեսքերի, 2009թ.

52

Number of rodents’ holes as a result of conducting the combating measures by
marzes, Yerevan city and types of land, 2009
Մկնանման կրծողների բների քանակը դրանց դեմ պայքարի միջոցառումների
իրականացումից առաջ և հետո, ըստ մարզերի, Երևան քաղաքի և
հողատեսքերի, 2010թ.

53

Number of rodents’ holes as a result of conducting the combating measures by
marzes, Yerevan city and types of land, 2010
Մորեխների առկայությունը դրանց դեմ պայքարի միջոցառումների
իրականացումից առաջ և հետո, ըստ մարզերի, Երևան քաղաքի և
հողատեսքերի, 2009թ.

Availability of locusts as a result of conducting the combating measures by
marzes, Yerevan city and types of land, 2009

4
ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ
FOOD SECURITY AND POVERTY

54

34

Աղյուսակ 3.14.

Table 3.14.

37
38

39

40

41

42

43
44
45
46
47
48

Աղյուսակ 3.15.

Table 3.15.

Agro-meteorological information

56
57

Խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը հունվարի 1-ի դրությամբ, ըստ
մարզերի և Երևան քաղաքի

58

Number of cattle as of January 1, by marzes and Yerevan city

Աղյուսակ 3.16.

Կովերի գլխաքանակը հունվարի 1-ի դրությամբ, ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

Table 3.16.

Number of cows as of January 1, by marzes and Yerevan city

Աղյուսակ 3.17.

Խոզերի գլխաքանակը հունվարի 1-ի դրությամբ, ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

Table 3.17.

Number of pigs as of January 1, by marzes and Yerevan city

Աղյուսակ 3.18.

Ոչխարների և այծերի գլխաքանակը հունվարի 1-ի դրությամբ, ըստ մարզերի և
Երևան քաղաքի

Table 3.18.
Աղյուսակ 3.19.

Table 3.19.
Աղյուսակ 3.20.

Table 3.20.
Աղյուսակ 3.21.

Table 3.21.

Անասունների գլխաքանակն ըստ վարակիչ հիվանդությունների, ըստ մարզերի և
Երևան քաղաքի, 2009թ.

51

Անասունների գլխաքանակն ըստ վարակիչ հիվանդությունների, ըստ մարզերի
և Երևան քաղաքի, 2010թ.

52
53

Կենդանական ծագման գյուղատնտեսական մթերքի արտադրություն, ըստ
մարզերի և Երևան քաղաքի
Պարենամթերքի ներմուծում

Import of food products

Աղյուսակ 3.23.

Պարենամթերքի արտահանում

Table 3.23.

Export of food products

Աղյուսակ 3.24.

Մարդասիրական օգնություն

Table 3.24.

Humanitarian assistance

Աղյուսակ 3.25.

Հայաստանի Հանրապետության ազգային պարենային հաշվեկշիռ, 2007թ.

Table 3.25.

National food balance of the Republic of Armenia, 2007

Աղյուսակ 3.26.

Հայաստանի Հանրապետության ազգային պարենային հաշվեկշիռ, 2008թ.

Table 3.26.

National food balance of the Republic of Armenia, 2008

Աղյուսակ 3.27.

Հայաստանի Հանրապետության ազգային պարենային հաշվեկշիռ, 2009թ.

Table 3.27.

National food balance of the Republic of Armenia, 2009
Պարենային հաշվեկշիռների մեթոդաբանություն

Methodology of food balances

Աղյուսակ 4.1.

Ապօրինի անտառհատումներ

Table 4.1.

Illegal loggings

Աղյուսակ 4.2.

Հակահրդեհային ճանապարհներ, անտառային հրդեհներ և պատճառված
վնաս
Անտառի վնասատուների և հիվանդությունների օջախներ

Table 4.3.

Availability of hotbeds of forest pests and diseases

Աղյուսակ 4.4.

Անտառվերականգնման և անտառապատման աշխատանքներ

Table 4.4.

Reforestation and afforestation

55

Table 5.1.
Աղյուսակ 5.2.

Table 5.2.

64

66

68
69
69
70
72
73
74
75
78

78
78

Fire prevention roads, forest fires and damage caused

Աղյուսակ 4.3.

Աղյուսակ 5.1.

62

Livestock production by marzes and Yerevan city

Բաժին 5. Պարենի մատչելիություն
Part 5. Accessibility of Food
54

61

Livestock by infectious diseases in marzes and Yerevan city, 2010

Table 3.22.

Table 4.2.

60

Livestock by infectious diseases in marzes and Yerevan city, 2009

Բաժին 4. Անտառպահպանության, անտառպաշտպանության և
անտառվերականգնման միջոցառումներ
Part 4. Forest Maintenance, Protection and Reforestation Measurment
50

59

Number of sheep and goats as of January 1, by marzes and Yerevan city

Աղյուսակ 3.22.

49

55

Availability of locusts as a result of conducting the combating measures by
marzes, Yerevan city and types of land, 2010
Ագրոօդերևութաբանական տեղեկատվություն

35

36

Մորեխների առկայությունը դրանց դեմ պայքարի միջոցառումների
իրականացումից առաջ և հետո, ըստ մարզերի, Երևան քաղաքի և
հողատեսքերի, 2010թ.

Դրամական եկամուտները տնային տնտեսության մեկ շնչի հաշվով (միջին
ամսական)

79
79
80

80

Current per capita monetary income of households (monthly average)
Դրամական եկամուտների կառուցվածքը տնային տնտեսության մեկ շնչի
հաշվով (միջին ամսական)

81

Structure of per capita monetary income of the households (monthly average)
5
ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ
FOOD SECURITY AND POVERTY

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Աղյուսակ 5.3.

Table 5.3.

Աղյուսակ 5.4.

Table 5.4.

Աղյուսակ 5.5.

Դրամական եկամուտները տնային տնտեսության մեկ շնչի հաշվով, ըստ
դեցիլային խմբերի (միջին ամսական), 2007թ.

Per capita monetary income of the households, by decile groups in 2007 (monthly
average)
Դրամական եկամուտները տնային տնտեսության մեկ շնչի հաշվով, ըստ
դեցիլային խմբերի (միջին ամսական), 2008թ.

Per capita monetary income of the households, by decile groups in 2008 (monthly
average)
Դրամական եկամուտները տնային տնտեսության մեկ շնչի հաշվով, ըստ
դեցիլային խմբերի (միջին ամսական), 2009թ.

Table 5.5.

Per capita monetary income of the households, by decile groups in 2009 (monthly
average)

Աղյուսակ 5.6.

Սպառողական ծախսերը մեկ տնային տնտեսության հաշվով (միջին ամսական)

Table 5.6.

Consumer expenditures per household (monthly average)

Աղյուսակ 5.7.

Սպառողական ծախսերը տնային տնտեսության մեկ շնչի հաշվով (միջին
ամսական)

Table 5.7.

Սպառողական ծախսերի կառուցվածքը (միջին ամսական)

Table 5.8.

Structure of consumer expenditures (monthly average)

Աղյուսակ 5.9.

Սպառողական ծախսերի մեջ սննդամթերքի (առանց ալկոհոլային խմիչքների)
վրա կատարված ծախսերի մասնաբաժինը

Աղյուսակ 5.10.

Table 5.10.

Աղյուսակ 5.11.

Table 5.11.

Սպառողական ծախսերը տնային տնտեսության մեկ շնչի հաշվով,
ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի, քվինտիլային խմբերի, բնակավայրի տեսակի և
խոցելի խմբերի (միջին ամսական)

Սննդամթերքի վրա կատարված ծախսերը տնային տնտեսության մեկ շնչի
հաշվով, ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի, քվինտիլային խմբերի, բնակավայրի
տեսակի և խոցելի խմբերի (միջին ամսական)

Main indicators on poverty

Աղյուսակ 5.13.

Աղքատության և ծայրահեղ աղքատության մակարդակն ըստ բնակավայրի
տեսակի
Աղքատության մակարդակը, ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի

Table 5.14.

Poverty incidence by marzes and Yerevan city

Աղյուսակ 5.15.

Ծայրահեղ (պարենային) աղքատության և աղքատության ընդհանուր գիծը,
(միջին ամսական)

Աղյուսակ 5.17.

Table 5.17.
Աղյուսակ 5.18.

Table 5.18.

Աղյուսակ 5.19.

Table 5.19.

86

87

88

90
90
91
91

Extreme (food) poverty and complete poverty lines, (monthly average)
Սննդամթերքի հիմնական տեսակների միջին տարեկան սպառումը մեկ շնչի
հաշվով

92

Average annual per capita consumption of main types of food
Սննդամթերքի հիմնական տեսակների միջին ամսական սպառումը մեկ շնչի
հաշվով

92

Average monthly per capita consumption of main types of food
Սննդամթերքի հիմնական տեսակների միջին ամսական սպառումը մեկ շնչի
հաշվով 1-ին և 2-րդ քվինտիլային խմբերում

Average monthly per capita consumption of main food products in the 1st and
2nd quintile groups of poverty
Սննդամթերքի հիմնական տեսակների միջին ամսական սպառումը մեկ շնչի
հաշվով, ըստ խոցելի խմբերի

Average monthly per capita consumption of main food products by vulnerable
groups

Բաժին 6. Պարենի օգտագործում
Part 6. Utilization of Food
73

86

Poverty and extreme poverty incidence by types of settlement

Աղյուսակ 5.14.

Table 5.16.

85

Per capita expenditures of the household on food, by marzes and Yerevan city,
quintile groups, types of settlement and vulnerable groups (monthly average)
Աղքատության հիմնական ցուցանիշներ

Աղյուսակ 5.16.

85

Per capita consumer expenditures of the household by marzes and Yerevan city,
quintile groups, types of settlement and vulnerable groups (monthly average)

Table 5.12.

Table 5.15.

84

Share of expenses on food in consumer expenditures (without alcoholic beverages)

Աղյուսակ 5.12.

Table 5.13.

83

Consumer per capita expenditures of households (monthly average)

Աղյուսակ 5.8.

Table 5.9.

82

Աղյուսակ 6.1.

Սպառված սննդամթերքի էներգետիկան մեկ շնչի հաշվով (օրական)

Table 6.1.

Consumed food dietary energy per capita (daily)

6
ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ
FOOD SECURITY AND POVERTY

93

94

103
103

