
ԱՌԵՎՏՈՒՐ  ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

TRADE  AND SERVICES 

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ 

 

84 
 

3. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՎ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ1 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ1 

THE MAIN INDICATORS OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATION 

TECHNOLOGIES1 
 
 
 
 
 

        2012 2013 2014 2015 2016  

մլն.դրամ  

mln. drams 

 млн. драмов 

Տեղեկատվական  և 

հեռահաղոր-

դակցության 

տեխնոլոգիաներ, 

ընդամենը    

213 906.9 234 416.1 233 830.3 236 293.6 238 417.4 Information and 
telecommunication 
technologies, total  
 

Информационные и 
телекоммуни-
кационные 
технологии, всего 

այդ թվում`   
including: 

 в том числе: 

 արտադրություն 1 885.5 2 281.8 2 062.7 2 048.5 2 166.0 Production  
 

производство 

 առևտուր 22 035.7 29 213.0 27 059.0 31 039.2 32 895.7 Trade 
 

 торговля   

ծառայություններ 189 985.7 202 921.3 204 708.6 203 205.9 203 355.7 Services 
 

 услуги    

որից՝ 
of  which:  
из них: 

հեռահաղորդակ-

ցություն 

 

165 214.8 173 731.3 171 589.5 160 158.2 

 

143 018.1 

Telecommunication
 

телекоммуникация 

ընդհանուրի նկատմամբ   % 
in % to total 
к итогу, % 

Տեղեկատվական  և 

հեռահաղորդակ-

ցության 

տեխնոլոգիաներ, 

ընդամենը    

100 100 100 100 100 Information and 
telecommunication 
technologies, total  
 

информационные и 

телекоммуникацио

нные технологии, 

всего  

այդ թվում`   
including: 

 в том числе: 

արտադրություն 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 Production  
 

производство 
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        2012 2013 2014 2015 2016  

 առևտուր 10.3 12.5 11.6 13.1 13.8 Trade 
 

торговля   

ծառայություններ 88.8 86.6 87.5 86.0 85.3 Services 
 

услуги    

որից` 
of  which 
из них: 

հեռահաղորդակ-

ցություն 

 

77.2 74.1 73.4 67.8 

 

60.0 

Telecommunication
 

телекоммуникация 

նախորդ տարվա նկատմամբ  (համադրելի գներով, %)  

in % to previous year ( in comparable prices)  

   к предыдущему году ( в сопостиваемых ценах, %) 

Տեղեկատվական  և 

հեռահաղորդակ-

ցության 

տեխնոլոգիաներ, 

ընդամենը    

106.8 111.7 99.5 99.6 101.2 Information and 
telecommunication 
technologies, total  
 

информационные и 

телекоммуника-

ционные 

технологии, всего  

այդ թվում`  
including: 

 в том числе: 

 արտադրություն 96.9 118.7 99.7 95.5 98.2 Production  
 

производство 

 առևտուր 131.4 125.7 90.7 108.5 108.7 Trade  
 

торговля   

ծառայություններ 104.7 110.0 100.8 98.5 100.1 Services  
 

услуги    

որից` 
of  which: 
из них: 

հեռահաղորդակ-

ցություն 

103.1 110.0 98.8 93.3 90.2 Telecommunication
 

телекоммуникация 
 

_________________________________________ 

1. Ցուցանիշը հաշվարկվում է գործող միջազգային մեթոդաբանության ստանդարտներին համապատասխան* և  

համաձայն տնտեսական գործունեության տեսակների երկրորդ վերանայմամբ (ՏԳՏԴ խմբ.2) Հայաստանի դա-

սակարգչի (ՏԳՏՀԴ) ներառում է արտադրության ոլորտի 26.11` էլեկտրոնային բաղադրամասերի արտադրու-

թյուն, 26.12` հավաքած էլեկտրոնային մեկուսատախտակների արտադրություն, 26.20` համակարգիչների և 

ծայրամասային սարքվածքների արտադրություն, 26.30` կապի սարքավորանքի արտադրություն, 26.40` կենցա-

ղային էլեկտրոնային սարքավորանքի արտադրություն, 26.80` մագնիսական և օպտիկական տեղեկատվական 

կրիչների արտադրություն  դասերի, առևտրի ոլորտի 46.51` համակարգիչների, ծայրամասային սարքվածքների 

և ծրագրային ապահովման մեծածախ առևտուր, 46.52`էլեկտրոնային և հեռահաղորդակցական սարքավորան-

քի և դրանց մասերի մեծածախ առևտուր դասերի, ծառայությունների ոլորտի 58.21` համակարգչային խաղերի 

հրատարակություն, 58.29` այլ համակարգչային ծրագրերի հրատարակություն դասերի, 61` հեռահաղորդակ-

ցություն և 62` ծրագրային ապահովման մշակում, խորհրդատվություններ և հարակից գործունեություն համա-

կարգչային տեխնոլոգիաների բնագավառում հատվածների, 63.1` տվյալների մշակում, ցանցում տեղեկատվու-

թյան տեղաբաշխում և հարակից գործունեություն, վեբ-պորտալների հետ կապված գործողություններ, 95.1` 

համակարգիչների և կապի սարքավորանքի նորոգում խմբերի փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի 

համապատասխան ծածկագրերով  գործունեության տեսակները: 
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The indicator is calculated based on the international methodological standards* and the  second revision of   the 

Armenian version of the Classification of Economic Activity (NACE 2nd edition). According to the main type of activity 

the indicator includes following classes, groups and sections of  production, trade and services:26.11- manufacture of 

electronic components,26.12- manufacture of  loaded electronic boards, 26.20- manufacture of computers and peripheral 

equipments, 26.30- manufacture of communication equipment (carrier), 26.40- manufacture of consumer electronics, 

26.80- manufacture of magnetic and optical media, 46.51-  wholesale of computers, computer peripheral equipment and 

software, 46.52- wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts, 58.21- publishing of computer 

games, 58.29- other software publishing, 61- telecommunication, 62- computer programming, consultancy and related 

activities, 63.1- data processing, hosting and related activities; web-portals, 95.1- repair of computers and communication 

equipment.  

 

Показатель рассчитан согласно действующим международным стандартам* и  по  второй пересмотренной ре- 

дакции (NACE rev.2) классификатора видов экономической деятельности Армении (КВДЭА). В соответствии с 

основным видом фактической деятельности показатель включает следующие классы, группы и разделы сферы  

производства, торговли и услуг: 26.11- производство электронных компонентов, 26.12- Производство электронных 

плат, 26.20-Производство компьютеров и периферийных устройств, 26.30- производство телекоммуникационного 

оборудования(оборудования связи), 26.40- производство бытовой электронной аппаратуры, 26.80- производство 

магнитных и оптических носителей информации, 46.51-оптовая торговля компьютерами,периферийными 

устройствами и программным обеспечением,46.52- оптовая торговля компонентами электронного оборудования и 

телекомму-никационного оборудования, 58.21-издание компьютерных игр, 58.29-издание прочего программного 

обеспечения, 61-телекоммуникация, 62-разработка программного обеспечения, консультирование и прочая 

деятельность в области вычислительной техники, 63.1-  обработка данных, размещение прикладных программ и 

связанная с этим деятельность, использование веб- порталов, 95.1- ремонт компьютеров и оборудования связи. 

   

* Տեղեկատվական տնտեսության վերաբերյալ վիճակագրության արտադրման ուղեցույց: 

  Միավորված Ազգերի  առևտրի և զարգացման կոնֆերանս, Միավորված Ազգերի  հրապարակում, 2007 
  Manual for the Production of Statistics on the Information Economy UNCTAD, United Nations Publication, 2007 
  Руководство по статистической продукции информационной экономики. Конференция Объединенных Наций по  
  торговле и развитию, Публикация Объединенных Наций, 2007 
   
 
 

 

 

 

 


