
Բովանդակություն 
Contents 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԸ 
NATIONAL ACCOUNTS OF ARMENIA 

 

3

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
CONTENTS 
 
ՄԱՍ  I.  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 2008-2012թթ.  
SECTION I. ANNUAL NATIONAL ACCOUNTS OF ARMENIA, 2008-2012 

     ՆԱԽԱԲԱՆ 19 
FOREWORD 20 

       Հայաստանի ազգային հաշիվներում Ազգային հաշիվների համակարգ 2008-ի (ԱՀՀ 2008) ներդրումը  
       The introduction of the System of National Accounts 2008 (2008 SNA) in Armenia's National accounts 

21 
24 

  
 Համախառն ներքին արդյունքը և բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն, 1994-2013թթ. (ընթացիկ գներով) 27 
 Gross domestic product and GDP per capita, 1994-2013 (at current prices)     
 Համախառն ներքին արդյունքի արտադրության ցուցանիշները (ընթացիկ և նախորդ տարվա գներով) 28 
 Production indicators of gross domestic product (at current prices and prices of the previous year)     
 Ազգային հաշիվների հիմնական բաղադրիչները  (ընթացիկ գներով) 29 
 Main aggregates of national accounts (at current prices)  
 Գծապատկերներ  
 Graphs  
   Ներքին արդյունքի (համախառն, շուկայական գներով) իրական ծավալի ինդեքսները 

(տոկոսներով` նախորդ տարվա նկատմամբ) 
30 

  Real volume indices of domestic product (gross, at market prices), (% to the previous year)      
  Ներքին արդյունքի (համախառն, շուկայական գներով)  իրական ծավալի շղթայակապ 

ինդեքսները  (տոկոսներով 2007 թ. նկատմամբ) 
30 

  Chain indices of real volume of domestic product (gross, at market prices), (as % to 2007)      
  Ներքին արդյունքը (համախառն, շուկայական գներով) Հայաստանի Հանրապետությունում  31 
  Domestic product (gross, at market prices) in the Republic of Armenia      
  Համախառն ազգային եկամուտ (ընթացիկ գներով)   31 
  Gross national income (at current prices)  
1. ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ՀԱՇԻՎՆԵՐ 32 
   CONSOLIDATED ACCOUNTS  
 1.1. Ապրանքների և ծառայությունների հաշիվ (ընթացիկ գներով) 33 
  Goods and services account (at current prices)        
 1.2. Արտադրության հաշիվ (ընթացիկ գներով) 33 
  Production account (at current prices)        
 1.3. Եկամուտների ձևավորման հաշիվ (ընթացիկ գներով) 33 
  Generation of income account (at current prices)        
 1.4. Սկզբնական եկամուտների բաշխման հաշիվ (ընթացիկ գներով) 34 
  Allocation of primary income account (at current prices)        
 1.5. Եկամուտների երկրորդային բաշխման հաշիվ (ընթացիկ գներով) 34 
  Secondary distribution of income account (at current prices)        
 1.6. Տնօրինվող եկամտի օգտագործման հաշիվ (ընթացիկ գներով) 34 
  Use of disposal income account (at current prices)        
 1.7. Կապիտալի հետ գործառնությունների հաշիվ (ընթացիկ գներով) 35 
  Capital account (at current prices)        
 1.8. Արտերկրի հաշիվը և համաձայնեցումը հաշիվների միջև (ընթացիկ գներով) 35 
  The rest of the world account and sequence of accounts (at current prices)      
2. ՀՆԱ-Ի ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
    PRODUCTION OF GDP 

36 
  
 2.1.  Արտադրության հաշիվն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 

 2008թ. (ընթացիկ գներով) 
37 

  Production account by economic activities, 2008 (at current prices)      
 2.2. Արտադրության հաշիվն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 

2009թ. (ընթացիկ գներով) 
38 

  Production account by economic activities, 2009 (at current prices)      
 2.3. Արտադրության հաշիվն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 

2010թ. (ընթացիկ գներով) 
39 

  Production account by economic activities, 2010 (at current prices)      
 2.4. Արտադրության հաշիվն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 

2011թ. (ընթացիկ գներով) 
40 

  Production account by economic activities, 2011 (at current prices)      
 2.5. Արտադրության հաշիվն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 

2012թ. (ընթացիկ գներով) 
41 

  Production account by economic activities, 2012 (at current prices)      
 2.6.    Համախառն ներքին արդյունքի կառուցվածքն  ըստ տնտեսական 

   գործունեության տեսակների, 2008-2012թթ. 
42 

    Structure of gross domestic product by economic activities, 2008-2012      
 2.7.     Համախառն ներքին արդյունքի իրական ծավալի ինդեքսներն  

    ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2009-2012թթ. 
43 

   Real volum indices of gross domestic product by economic activities, 2009-2012  
3. ՀՆԱ-Ն ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ  

GDP FROM INCOME GENERATION SIDE   
44 

 3.1. Եկամուտների ձևավորման հաշիվն ըստ տնտեսական գործունեության  45 



Բովանդակություն 
Contents 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԸ 
NATIONAL ACCOUNTS OF ARMENIA 
 

4

  տեսակների, 2009թ. (ընթացիկ գներով) 
  Generation of income account by economic activities, 2009 (at current prices)      
 3.2. Եկամուտների ձևավորման հաշիվն ըստ տնտեսական գործունեության 

 տեսակների, 2010թ. (ընթացիկ գներով) 
46 

  Generation of income account by economic activities, 2010 (at current prices)      
 3.3. Եկամուտների ձևավորման հաշիվն ըստ տնտեսական գործունեության 

 տեսակների, 2011թ. (ընթացիկ գներով) 
47 

  Generation of income account by economic activities, 2011 (at current prices)      
 3.4. Եկամուտների ձևավորման հաշիվն ըստ տնտեսական գործունեության 

 տեսակների, 2012թ. (ընթացիկ գներով) 
48 

  Generation of income account by economic activities, 2012 (at current prices)      
 3.5. Եկամուտների ձևավորման հաշվի կառուցվածքն ըստ տնտեսական  

գործունեության տեսակների, 2009 (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ 
49 

  Structure of generation of income account by economic activities, 2009 (% to total)      
 3.6. Եկամուտների ձևավորման հաշվի կառուցվածքն ըստ տնտեսական  

գործունեության տեսակների, 2010թ. (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ 
50 

  Structure of generation of income account by economic activities, 2010 (% to total)      
 3.7. Եկամուտների ձևավորման հաշվի կառուցվածքն ըստ տնտեսական  

գործունեության տեսակների, 2011թ. (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ 
51 

  Structure of generation of income account by economic activities, 2011 (% to total)      
 3.8. Եկամուտների ձևավորման հաշվի կառուցվածքն ըստ տնտեսական  

գործունեության տեսակների, 2012թ. (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ 
52 

  Structure of generation of income account by economic activities, 2012 (% to total)      
 3.9. Եկամուտների ձևավորման հաշվի կառուցվածքն ըստ եկամտային բաղադրիչների, 2009թ. 

(տոկոսներով` գործունեության տեսակի ավելացված արժեքի նկատմամբ) 
53 

  Structure of generation of income account by income elements, 2009 (% to value added of economic 
activity) 

 
    
 3.10. Եկամուտների ձևավորման հաշվի կառուցվածքն ըստ եկամտային բաղադրիչների, 2010թ. 

(տոկոսներով` գործունեության տեսակի ավելացված արժեքի նկատմամբ) 
54 

  Structure of generation of income account by income elements 2010 (% to value added of economic 
activity) 

 
    
 3.11. Եկամուտների ձևավորման հաշվի կառուցվածքն ըստ եկամտային բաղադրիչների, 2011թ. 

(տոկոսներով` գործունեության տեսակի ավելացված արժեքի նկատմամբ) 
55 

  Structure of generation of income account by income elements  2011 (% to value added of economic 
activity) 

 
    
 3.12. Եկամուտների ձևավորման հաշվի կառուցվածքն ըստ եկամտային բաղադրիչների, 2012թ. 

(տոկոսներով` գործունեության տեսակի ավելացված արժեքի նկատմամբ) 
56 

  Structure of generation of income account by income elements  2012 (% to value added of economic 
activity) 

 

 Գծապատկերներ  
 Graphs  
  Համախառն ավելացված արժեքն ըստ եկամտային տարրերի 57 
  Gross value added by income elements      
  Համախառն շահույթը և համախառն խառը եկամուտներն ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների 57 
  Gross operating surplus and gross mixed income by economic activities  
 4. ՀՆԱ-ի ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 58 
    USE OF GDP  
      4.1. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործումը, 2008-2012թթ. (ընթացիկ գներով) 59 
  Use of gross domestic product, 2008-2012 (at current prices)      
 4.2. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործման կառուցվածքը, 2008-2012թթ. (տոկոսներով` 

ընդհանուրի նկատմամբ) 
59 

  Structure of use of gross domestic product, 2008-2012 ( % to total)      
 4.3. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործման իրական աճը, 2008-2012թթ. (տոկոսներով` 

նախորդ տարվա նկատմամբ) 
60 

  Real growth of use of gross domestic product, 2008-2012 (% to the previous year)      
 4.4. Վերջնական սպառման ծախսերը և փաստացի վերջնական սպառումը (ընթացիկ գներով), 

2008-2012թթ. 
60 

  Final consumption expenditure and actual final consumption (at current prices), 2008-2012  
 Գծապատկերներ  
 Graphs  
  Ներքին արդյունքի (hամախառն, շուկայական գներով)  օգտագործման կառուցվածքը 61 
  Structure of use of domestic product (gross, at market prices)  

5. ՀԱՏՎԱԾԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ 62 
    SECTOR ACCOUNTS  

 5.0.1. Համախառն ներքին արդյունքի արտադրությունն ըստ տնտեսության հատվածների, 2008-
2012թթ. 

63 

  Production of gross domestic product by sectors of the economy, 2008-2012      
 5.0.2. Համախառն ներքին արդյունքի արտադրությունն ըստ տնտեսության հատվածների և

տնտեսական գործունեության տեսակների 2011թ. (ընթացիկ գներով) 
64 

  Production of gross domestic product by sectors and economic activities, 2011 (at current prices)      



Բովանդակություն 
Contents 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԸ 
NATIONAL ACCOUNTS OF ARMENIA 

 

5

 5.0.3. Համախառն ներքին արդյունքի արտադրությունն ըստ տնտեսության հատվածների և 
տնտեսական գործունեության տեսակների 2012թ. (ընթացիկ գներով) 

65 

  Production of gross domestic product by sectors and economic activities, 2012 (at current prices)      
 Գծապատկերներ  
 Graphs  
  Տնտեսության հատվածների բաժինը համախառն ավելացված արժեքում 66 
  Share of economy sectors in gross value added  
 5.1. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՏՎԱԾ 67 
         SECTOR OF NON-FINANCIAL CORPORATIONS  
 5.1.1. Արտադրության հաշիվ (ընթացիկ գներով) 68 
  Production account  (at current prices)      
 5.1.2. Եկամուտների ձևավորման հաշիվ (ընթացիկ գներով) 68 
  Generation of income account  (at current prices)      
 5.1.3. Սկզբնական եկամուտների բաշխման հաշիվ (ընթացիկ գներով) 68 
  Allocation of primary income account (at current prices)      
 5.1.4. Եկամուտների երկրորդային բաշխման հաշիվ (ընթացիկ գներով) 69 
  Secondary distribution of income account (at current prices)      
 5.1.5. Տնօրինվող եկամտի օգտագործման հաշիվ (ընթացիկ գներով) 69 
  Use of disposal income account (at current prices)      
 5.1.6. Կապիտալի հետ գործառնությունների հաշիվ (ընթացիկ գներով) 69 
  Capital account (at current prices)      
  5.1.1.1. Արտադրության հաշիվն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2011թ. 

(ընթացիկ գներով) 
70 

   Production account  by economic activities, 2011 (at current prices)       
  5.1.1.2. Արտադրության հաշիվն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2012թ. 

(ընթացիկ գներով) 
71 

   Production account  by economic activities, 2012 (at current prices)       
  5.1.2.1. Եկամուտների ձևավորման հաշիվն ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների, 2011թ. (ընթացիկ գներով) 
72 

   Generation of income account by economic activities, 2011 (at current prices)        
  5.1.2.2. Եկամուտների ձևավորման հաշիվն ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների, 2012թ. (ընթացիկ գներով) 
73 

   Generation of income account by economic activities, 2012 (at current prices)   
 Գծապատկերներ  
 Graphs  
 Ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների հատվածի համախառն ավելացված արժեքի կառուցվածքը 74 
 Gross value added structure of sector of non-financial corporations    
 5.2. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՏՎԱԾ 75 
  SECTOR OF FINANCIAL CORPORATIONS     
 5.2.1. Արտադրության հաշիվ (ընթացիկ գներով) 76 
  Production account  (at current prices)       
 5.2.2. Եկամուտների ձևավորման հաշիվ (ընթացիկ գներով) 76 
  Generation of income account  (at current prices)       
 5.2.3. Սկզբնական եկամուտների բաշխման հաշիվ (ընթացիկ գներով) 76 
  Allocation of primary income account (at current prices)       
 5.2.4. Եկամուտների երկրորդային բաշխման հաշիվ (ընթացիկ գներով) 77 
  Secondary distribution of income account (at current prices)       
 5.2.5. Տնօրինվող եկամտի օգտագործման հաշիվ (ընթացիկ գներով) 77 
  Use of disposal income account (at current prices)       
 5.2.6. Կապիտալի հետ գործառնությունների հաշիվ (ընթացիկ գներով) 77 
  Capital account (at current prices)  
 Գծապատկերներ  
 Graphs  
  Ֆինանսական կազմակերպությունների հատվածի համախառն ավելացված արժեքի 

կառուցվածքը 
78 

  Structure of gross value added of sector of financial corporations  
 5.3. ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՏՎԱԾ 79 
        GENERAL GOVERNMENT SECTOR        
 5.3.1. Արտադրության հաշիվ (ընթացիկ գներով) 80 
  Production account  (at current prices)       
 5.3.2. Եկամուտների ձևավորման հաշիվ (ընթացիկ գներով) 80 
  Generation of income account  (at current prices)  
     5.3.3. Սկզբնական եկամուտների բաշխման հաշիվ (ընթացիկ գներով) 80 
  Allocation of primary income account (at current prices)       
 5.3.4. Եկամուտների երկրորդային բաշխման հաշիվ (ընթացիկ գներով) 81 
  Secondary distribution of income account (at current prices)        
 5.3.5. Տնօրինվող եկամտի օգտագործման հաշիվ (ընթացիկ գներով) 82 
  Use of disposal income account (at current prices)       
 5.3.6. Կապիտալի հետ գործառնությունների հաշիվ (ընթացիկ գներով) 82 

  Capital account (at current prices)       
  5.3.1.1. Արտադրության հաշիվն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների,  2011թ., 

(ընթացիկ գներով) 
83 



Բովանդակություն 
Contents 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԸ 
NATIONAL ACCOUNTS OF ARMENIA 
 

6

   Production account by economic activities, 2011 (at current prices)        
  5.3.1.2. Արտադրության հաշիվն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների,  2012թ. 

(ընթացիկ գներով) 
84 

   Production account by economic activities, 2012 (at current prices)        
  5.3.2.1. Եկամուտների ձևավորման հաշիվն ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների,  2011թ. (ընթացիկ գներով)   
85 

   Generation of income account by economic activities, 2011 (at current prices)         
  5.3.2.2. Եկամուտների ձևավորման հաշիվն ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների,  2012թ. (ընթացիկ գներով)   
86 

   Generation of income account by economic activities, 2012 (at current prices)         
 5.4. ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՏՎԱԾ 87 
        HOUSEHOLD SECTOR      
 5.4.1. Արտադրության հաշիվ (ընթացիկ գներով) 88 
  Production account  (at current prices)       
 5.4.2. Եկամուտների ձևավորման հաշիվ (ընթացիկ գներով) 88 
  Generation of income account  (at current prices)       
 5.4.3. Սկզբնական եկամուտների բաշխման հաշիվ (ընթացիկ գներով) 88 
  Allocation of primary income account (at current prices)       
 5.4.4. Եկամուտների երկրորդային բաշխման հաշիվ (ընթացիկ գներով) 89 
  Secondary distribution of income account (at current prices)       
 5.4.5. Տնօրինվող եկամտի օգտագործման հաշիվ (ընթացիկ գներով) 89 
  Use of disposal income account (at current prices)       
 5.4.6. Կապիտալի հետ գործառնությունների հաշիվ (ընթացիկ գներով) 89 
  Capital account (at current prices)       
  5.4.1.1. Արտադրության հաշիվն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների,  2011թ., 

(ընթացիկ գներով) 
90 

   Production account by economic activities, 2011 (at current prices)       
  5.4.1.2. Արտադրության հաշիվն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների,  2012թ., 

(ընթացիկ գներով) 
91 

   Production account by economic activities, 2012 (at current prices)       
 5.5. ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆ ԸՍՏ ԵՆԹԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ 92 
         GROSS VALUE ADDED BY SUB-SECTORS      
 Ոչ ֆինանսական և ֆինանսական կազմակերպությունների հատվածների համախառն ավելացված 

արժեքն ըստ ենթահատվածների հաշվարկի համառոտ մեթոդաբանություն 
93 

 Brief methodology of compilation of gross value added of  non-financial and financial corporations sectors by sub-
sectors 

94 

 5.5.1. Ոչ ֆինանսական և ֆինանսական կազմակերպությունների հատվածների համախառն 
ավելացված արժեքն ըստ ենթահատվածների և տնտեսական գործունեության տեսակների, 
2011թ. 

95 
 

  Gross value added of non-financial and financial corporations sectors by sub-sectors and economic 
activities, 2011 

 

 
 

5.5.1.1. Ոչ ֆինանսական և ֆինանսական կազմակերպությունների հատվածների 
համախառն ավելացված արժեքի կառուցվածքն ըստ ենթահատվածների և 
տնտեսական գործունեության տեսակների, 2011թ. 

96 

   Structure of gross value added of non-financial and financial corporations sectors by 
sub-sectors and economic activities, 2011 

 

 
 

5.5.1.2. Ոչ ֆինանսական և ֆինանսական կազմակերպությունների հատվածների 
համախառն ավելացված արժեքի կառուցվածքն ըստ ենթահատվածների և 
տնտեսական գործունեության տեսակների, 2011թ. 

97 

   Structure of gross value added of non-financial and financial corporations sectors by 
sub-sectors and economic activities, 2011 

 

 5.5.2. Ոչ ֆինանսական և ֆինանսական կազմակերպությունների հատվածների համախառն 
ավելացված արժեքն ըստ ենթահատվածների և տնտեսական գործունեության տեսակների, 
2012թ. 

98 
 

  Gross value added of non-financial and financial corporations sectors by sub-sectors and economic 
activities, 2012 

 

 
 

5.5.2.1. Ոչ ֆինանսական և ֆինանսական կազմակերպությունների հատվածների 
համախառն ավելացված արժեքի կառուցվածքն ըստ ենթահատվածների և 
տնտեսական գործունեության տեսակների, 2012թ. 

99 

   Structure of gross value added of non-financial and financial corporations sectors by 
sub-sectors and economic activities, 2012 

 

 
 

5.5.2.2. Ոչ ֆինանսական և ֆինանսական կազմակերպությունների հատվածների 
համախառն ավելացված արժեքի կառուցվածքն ըստ ենթահատվածների և 
տնտեսական գործունեության տեսակների, 2012թ. 

100 

   Structure of gross value added of non-financial and financial corporations sectors by 
sub-sectors and economic activities, 2012 

 

 5.5.3. ՀՆԱ-ն հիմնական գներով, ըստ հատվածների և վերահսկողության հատկանիշի, 2008թ. 101 
  GDP at basic prices by sectors and control criterion, 2008  
 
 

 5.5.3.1. ՀՆԱ-ի կառուցվածքը հիմնական գներով, ըստ հատվածների և  
վերահսկողության հատկանիշի, 2008թ. 

101 

   Structure of GDP at basic prices by sectors and control criterion, 2008  
  5.5.3.2. ՀՆԱ-ի կառուցվածքը հիմնական գներով, ըստ հատվածների և  

վերահսկողության հատկանիշի, 2008թ. 
102 

   Structure of GDP at basic prices by sectors and control criterion, 2008  
  5.5.3.3. ՀՆԱ-ի կառուցվածքը հիմնական գներով, ըստ հատվածների և  102 



Բովանդակություն 
Contents 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԸ 
NATIONAL ACCOUNTS OF ARMENIA 

 

7

վերահսկողության հատկանիշի, 2008թ. 
   Structure of GDP at basic prices by sectors and control criterion, 2008  
 5.5.4. ՀՆԱ-ն հիմնական գներով, ըստ հատվածների և վերահսկողության հատկանիշի, 2009թ. 103 
  GDP at basic prices by sectors and control criterion, 2009  
 
  5.5.4.1. ՀՆԱ-ի կառուցվածքը հիմնական գներով, ըստ հատվածների և  

վերահսկողության հատկանիշի, 2009թ. 
103 

   Structure of GDP at basic prices by sectors and control criterion, 2009  
  5.5.4.2. ՀՆԱ-ի կառուցվածքը հիմնական գներով, ըստ հատվածների և  

վերահսկողության հատկանիշի, 2009թ. 
104 

   Structure of GDP at basic prices by sectors and control criterion, 2009  
  5.5.4.3. ՀՆԱ-ի կառուցվածքը հիմնական գներով, ըստ հատվածների և  

վերահսկողության հատկանիշի, 2009թ. 
104 

   Structure of GDP at basic prices by sectors and control criterion, 2009  
 5.5.5. ՀՆԱ-ն հիմնական գներով, ըստ հատվածների և վերահսկողության հատկանիշի, 2010թ. 105 
  GDP at basic prices by sectors and control criterion, 2010  
 
 

 5.5.5.1. ՀՆԱ-ի կառուցվածքը հիմնական գներով, ըստ հատվածների և  
վերահսկողության հատկանիշի, 2010թ. 

105 

   Structure of GDP at basic prices by sectors and control criterion, 2010  
  5.5.5.2. ՀՆԱ-ի կառուցվածքը հիմնական գներով, ըստ հատվածների և  

վերահսկողության հատկանիշի, 2010թ. 
106 

   Structure of GDP at basic prices by sectors and control criterion, 2010  
  5.5.5.3. ՀՆԱ-ի կառուցվածքը հիմնական գներով, ըստ հատվածների և  

վերահսկողության հատկանիշի, 2010թ. 
106 

   Structure of GDP at basic prices by sectors and control criterion, 2010  
 5.5.6. ՀՆԱ-ն հիմնական գներով, ըստ հատվածների և վերահսկողության հատկանիշի, 2011թ. 107 
  GDP at basic prices by sectors and control criterion, 2011  
 
  5.5.6.1. ՀՆԱ-ի կառուցվածքը հիմնական գներով, ըստ հատվածների և  

վերահսկողության հատկանիշի, 2011թ. 
107 

   Structure of GDP at basic prices by sectors and control criterion, 2011  
  5.5.6.2. ՀՆԱ-ի կառուցվածքը հիմնական գներով, ըստ հատվածների և  

վերահսկողության հատկանիշի, 2011թ. 
108 

   Structure of GDP at basic prices by sectors and control criterion, 2011  
  5.5.6.3. ՀՆԱ-ի կառուցվածքը հիմնական գներով, ըստ հատվածների և  

վերահսկողության հատկանիշի, 2011թ. 
108 

   Structure of GDP at basic prices by sectors and control criterion, 2011  
 5.5.7. ՀՆԱ-ն հիմնական գներով, ըստ հատվածների և վերահսկողության հատկանիշի, 2012թ. 109 
  GDP at basic prices by sectors and control criterion, 2012  
 
  5.5.7.1. ՀՆԱ-ի կառուցվածքը հիմնական գներով, ըստ հատվածների և  

վերահսկողության հատկանիշի, 2012թ. 
109 

   Structure of GDP at basic prices by sectors and control criterion, 2012  
  5.5.7.2. ՀՆԱ-ի կառուցվածքը հիմնական գներով, ըստ հատվածների և  

վերահսկողության հատկանիշի, 2012թ. 
110 

   Structure of GDP at basic prices by sectors and control criterion, 2012  
  5.5.7.3. ՀՆԱ-ի կառուցվածքը հիմնական գներով, ըստ հատվածների և  

վերահսկողության հատկանիշի, 2012թ. 
110 

   Structure of GDP at basic prices by sectors and control criterion, 2012  
 Գծապատկերներ  
 Graphs  
  Ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների հատվածի համախառն ավելացված արժեքի 

կառուցվածքն ըստ ենթահատվածների 
111 

  Structure of gross value added of non-financial corporations sector by sub-sectors  
    
  Ֆինանսական կազմակերպությունների հատվածի համախառն ավելացված արժեքի 

կառուցվածքն ըստ ենթահատվածների 
111 

  Structure of gross value added of financial corporations sector by sub-sectors  
ՄԱՍ  II.   ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 2009-2013 թթ.  
PART II. QUARTERLY NATIONAL ACCOUNTS OF ARMENIA , 2009-2013 

112 
 

Ներածություն 113 
Introduction 115 
ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՑՈՒՑԱՆԻՇԸ  
MAIN SUMMARY INDICATOR OF QUARTERLY NATIONAL ACCOUNTS  
 Համախառն ներքին արդյունքի ծավալն ըստ եռամսյակների (ընթացիկ գներով) 116 
 Volume of gross domestic product by quarters (at current prices)  
 Գծապատկերներ  
 Graphs  
  Համախառն ներքին արդյունքի արտադրության կառուցվածքն ըստ եռամսյակների 117 
  Structure of production of gross domestic product by quarters  
    
  Համախառն ներքին արդյունքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսներն ըստ եռամսյակների 

(նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ, տոկոսներով) 
117 

  Volume index of gross domestic product by quarters (in % to corresponding quarter of the previous 
year) 

 

1. ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ 118 
   OUTPUT OF GOODS AND SERVICES  
 1.1. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկումը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների, 2009թ. (ընթացիկ գներով) 
119 

  Output of goods and services by quarters by economic activities for 2009 (at current prices)       
 1.2. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկումը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների, 2010թ. (ընթացիկ գներով) 
120 



Բովանդակություն 
Contents 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԸ 
NATIONAL ACCOUNTS OF ARMENIA 
 

8

  Output of goods and services by quarters by economic activities for 2010 (at current prices)      
 1.3. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկումը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների, 2011թ. (ընթացիկ գներով) 
121 

  Output of goods and services by quarters by economic activities for 2011 (at current prices)      
 1.4. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկումը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների, 2012թ. (ընթացիկ գներով) 
122 

  Output of goods and services by quarters by economic activities for 2012 (at current prices)      
 1.5. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկումը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների, 2013թ. (ընթացիկ գներով) 
123 

  Output of goods and services by quarters by economic activities for 2013 (at current prices)      
 1.6. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկումը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների, 2009թ. (նախորդ տարվա միջին տարեկան գներով) 
124 

  Output of goods and services by quarters by economic activities for 2009 
(at average prices of the previous year) 

 
    
 1.7. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկումը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների, 2010թ. (նախորդ տարվա միջին տարեկան գներով) 
125 

  Output of goods and services by quarters by economic activities for 2010 (at average prices of the 
previous year) 

 
    
 1.8. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկումը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների, 2011թ. (նախորդ տարվա միջին տարեկան գներով) 
126 

  Output of goods and services by quarters by economic activities for 2011 (at average prices of the 
previous year) 

 
    
 1.9. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկումը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների, 2012թ. (նախորդ տարվա միջին տարեկան գներով) 
127 

  Output of goods and services by quarters by economic activities for 2012 (at average prices of the 
previous year) 

 
    
 1.10. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկումը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների, 2013թ. (նախորդ տարվա միջին տարեկան գներով) 
128 

  Output of goods and services by quarters by economic activities for 2013 (at average prices of the 
previous year) 

 

 1.10.1. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 
ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2009թ. (տոկոսներով` 2008=100) 

129 

  Volume changes of output of goods and services by quarters by economic activities  
for 2009 (%, 2008=100)  

 
    
 1.10.2. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 

ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2010թ. (տոկոսներով` 2008=100) 
130 

  Volume changes of output of goods and services by quarters by economic activities  
for 2010 (%, 2008=100) 

 
    
 1.10.3. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 

ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2011թ. (տոկոսներով`2008=100) 
131 

  Volume changes of output of goods and services by quarters by economic activities  
for 2011 (% , 2008=100)  

 
  

 1.10.4. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 
ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2012թ.  
(տոկոսներով`2008=100) 

132 

  Volume changes of output of goods and services by quarters by economic activities  
for 2012 (%, 2008=100)  

 
    
 1.10.5. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 

ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2013թ.  
(տոկոսներով`2008=100) 

133 

  Volume changes of output of goods and services by quarters by economic activities  
for 2013 (%, 2008=100)  

 
    
 1.11.1. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 

ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2010թ. (տոկոսներով`2009=100) 
134 

  Volume changes of output of goods and services by quarters by economic activities  
for 2010 (%, 2009=100)  

 
    
 1.11.2. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 

ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2011թ. (տոկոսներով`2009=100) 
135 

  Volume changes of output of goods and services by quarters by economic activities  
for 2011 (%, 2009=100)  

 
    
 1.11.3 Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 

ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2012թ. (տոկոսներով`2009=100) 
136 

  Volume changes of output of goods and services by quarters by economic activities  
for 2012 (%, 2009=100)  

 
    
 1.11.4 Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 

ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2013թ. (տոկոսներով`2009=100) 
137 

  Volume changes of output of goods and services by quarters by economic activities  
for 2013 (%, 2009=100)  

 
    
  

1.12.1. 
Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 
ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2011թ. (տոկոսներով`2010=100) 

138 

  Volume changes of output of goods and services by quarters by economic activities   



Բովանդակություն 
Contents 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԸ 
NATIONAL ACCOUNTS OF ARMENIA 

 

9

for 2011 (%, 2010=100)      
 1.12.2. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 

ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2012թ. (տոկոսներով`2010=100) 
139 

  Volume changes of output of goods and services by quarters by economic activities  
for 2012 (%, 2010=100)  

 
    
 1.12.3. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 

ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2013թ. (տոկոսներով`2010=100) 
140 

  Volume changes of output of goods and services by quarters by economic activities  
for 2013 (%, 2010=100)  

 
    
 1.13.1. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 

ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2012թ. (տոկոսներով`2011=100) 
141 

  Volume changes of output of goods and services by quarters by economic activities  
for 2012 (%, 2011=100)  

 
    
 1.13.2. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 

ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2013թ. (տոկոսներով`2011=100) 
142 

  Volume changes of output of goods and services by quarters by economic activities  
for 2013 (%, 2011=100)  

 
    
 1.14.1. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 

ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2013թ. (տոկոսներով`2012=100) 
143 

  Volume changes of output of goods and services by quarters by economic activities  
for 2013 (%, 2012=100)  

 
    
 1.15.1. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 

ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2010թ. (տոկոսներով` նախորդ տարվա 
համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ) 

144 

  Volume changes of output of goods and services by quarters by economic activities, 2010 (%, to 
corresponding quarter of the previous year) 

 
    
 1.15.2. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 

ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2011թ. (տոկոսներով` նախորդ տարվա 
համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ) 

145 

  Volume changes of output of goods and services by quarters by economic activities, 2011 (%, to 
corresponding quarter of the previous year) 

 
    
 1.15.3. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 

ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2012թ. (տոկոսներով` նախորդ տարվա 
համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ) 

146 

  Volume changes of output of goods and services by quarters by economic activities, 2012 (%, to 
corresponding quarter of the previous year) 

 
    
 1.15.4. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 

ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2013թ. (տոկոսներով` նախորդ տարվա 
համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ) 

147 

  Volume changes of output of goods and services by quarters by economic activities, 2013 (%, to 
corresponding quarter of the previous year) 

 
    
 1.16.1. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման եռամսյակային կառուցվածքն ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2009թ. (տոկոսներով համապատասխան 
տարեկան ցուցանիշի նկատմամբ) 

148 

  Quarterly structure of output of goods and services by economic activities  
for 2009 (% to corresponding annual indicator) 

 
    
 1.16.2. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման եռամսյակային կառուցվածքն ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2010թ. (տոկոսներով համապատասխան 
տարեկան ցուցանիշի նկատմամբ) 

149 

  Quarterly structure of output of goods and services by economic activities  
for 2010 (% to corresponding annual indicator) 

 
       
 1.16.3. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման եռամսյակային կառուցվածքն ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2011թ. (տոկոսներով համապատասխան 
տարեկան ցուցանիշի նկատմամբ) 

150 

  Quarterly structure of output of goods and services by economic activities  
for 2011 (% to corresponding annual indicator) 

 
    
 1.16.4. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման եռամսյակային կառուցվածքն ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2012թ. (տոկոսներով համապատասխան 
տարեկան ցուցանիշի նկատմամբ) 

151 

  Quarterly structure of output of goods and services by economic activities  
for 2012 (% to corresponding annual indicator) 

 
    
 1.16.5. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման եռամսյակային կառուցվածքն ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2013թ. (տոկոսներով համապատասխան 
տարեկան ցուցանիշի նկատմամբ) 

152 

  Quarterly structure of output of goods and services by economic activities  
for 2013 (% to corresponding annual indicator) 

 
    
 1.17.1. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման եռամսյակային կառուցվածքն ըստ 
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  Structure of intermediate consumption by economic activities for 2013 (% to total)      
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