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ՄԱՄՈՒԼԻ  ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ    
PRESS  RELEASES    

 

 
 
 
 
 

 
Ձևաչափ` Adobe Acrobat (.pdf.),   
1 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնու-

թագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփ-
մամբ ստացված նախնական հիմնական 
մակրոտնտեսական ցուցանիշները  
(լեզուն` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն), 
թղթային  

ամսական պարբերականությամբ` 
հաշվետու ժամանակաշրջանին 

հաջորդող ամսվա 25-ին, 
2018թ. դեկտեմբերը`  

հունվարի 31-ին  

2 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 
բնութագրող մակրոտնտեսական 
ցուցանիշների համառոտագիր 
(լեզուն` հայերեն) 

եռամսյակային պարբերականու-
թյամբ` «ՀՀ սոցիալ-տնտեսական 

վիճակը» տեղեկատվական ամսա-
կան զեկույցի հրապարակումից 
հետո 3 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում 
3 Համախառն ներքին արդյունքն արտադ-

րական եղանակով՝ ըստ տնտեսական 
գործունեության տեսակների և ծախսա-
յին (եկամուտների օգտագործման) եղա-
նակով՝ ըստ ծախսային բաղադրիչների 
(լեզուն` հայերեն) 

եռամսյակային  
պարբերականությամբ` 

հաշվետու ժամանակաշրջանին 
հաջորդող  

51/53-րդ օրը 

4 Թեմատիկ հաղորդագրություններ, 
թղթային 

ըստ անհրաժեշտության 

5 ՀՀ սպառողական գների ինդեքսը 
(լեզուն` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն), 
թղթային 

ամսական պարբերականությամբ` 
հաշվետու ժամանակաշրջանին 

հաջորդող 3-րդ աշխատանքային 
օրը 

6 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և 
աղքատությունը, 2019 
(լեզուն` հայերեն, անգլերեն), 
թղթային 

տարեկան պարբերականությամբ`  
նոյեմբեր 
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Format:  
Adobe Acrobat (.pdf.) 

1 Currently Summarized Preliminary Main 
Macroeconomic Indicators on Socio-
economic Situation of RA 
(Language available: Armenian, Russian, 
English), paper 
 

 Monthly, on 25th,  
December 2018 on January 31 

2 Summary of Macroeconomic Indicators 
Characterizing Socio-economic  
Situationof RA  
(Language available: Armenian) 
 

Quarterly, during 3nd working days after 
publishing the “Socio-economic 
Situation of RA” Informational 

Quarterly Report 

3 The gross Domestic Product at production 
method, by tipes of economic activity and 
with an expenditure (income use), by 
expenditure components  
(Language available: Armenian) 
 

Quarterly, 
on 51/53 day after  

the reference period 

4 Thematic Releases, paper 
 

If necessary 

5 Consumer Price Index (Prices) in the RA  
(Language available: Armenian, Russian, 
English), paper 
 

   Monthly, on 3rd working day  
after the reference period 

6 Social Snapshot and Poverty in Armenia, 
2019 
(Language available: Armenian, English), 
paper 
 

Yearly,  
November 
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