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2. ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՍՊԱՌՈՒՄ 213 
   INTERMEDIATE CONSUMPTION  
  
 2.1. Միջանկյալ սպառումը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների, 2013թ. (ընթացիկ գներով) 
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  Intermediate consumption by quarters by economic activities for 2013 
(at current prices) 

 

 2.2. Միջանկյալ սպառումը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության 
տեսակների, 2014թ. (ընթացիկ գներով) 
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  Intermediate consumption by quarters by economic activities for 2014 
(at current prices) 

 

 2.3. Միջանկյալ սպառումը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության 
տեսակների, 2015թ. (ընթացիկ գներով) 
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  Intermediate consumption by quarters by economic activities for 2015 
(at current prices) 

 

 2.4. Միջանկյալ սպառումը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության 
տեսակների, 2013թ. (նախորդ տարվա միջին տարեկան գներով) 

218 

  Intermediate consumption by quarters by economic activities for 2013 
(at average prices of the previous year) 

 

 2.5. Միջանկյալ սպառումը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության 
տեսակների, 2014թ. (նախորդ տարվա միջին տարեկան գներով) 

219 

  Intermediate consumption by quarters by economic activities for 2014 
(at average prices of the previous year) 

 

 2.6. Միջանկյալ սպառումը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության 
տեսակների, 2015թ. (նախորդ տարվա միջին տարեկան գներով) 

220 

  Intermediate consumption by quarters by economic activities for 2015 
(at average prices of the previous year) 

 

 2.6.1. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2013թ. (տոկոսներով` 

2012 =100) 
222 

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2013 (%, 2012=100)  
 2.6.2. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2014թ. (տոկոսներով` 

2012 =100) 
223 

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2014 (%, 2012=100)  
 2.6.3. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2015թ. (տոկոսներով` 

2012 =100) 
225 

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2015 (%, 2012=100)  
 2.7.1. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2014թ. (տոկոսներով` 

2013 =100) 
226 

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2014 (%, 2013=100)  
 2.7.2. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2015թ. (տոկոսներով` 

2013 =100) 
228 

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2015 (%, 2013=100)  
 2.8.1. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2015թ. (տոկոսներով` 

2014 =100) 
229 

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2015 (%, 2014=100) 
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 2.9.1. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2014թ. 
(տոկոսներով նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ) 

231 

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2014 (% to corresponding 
quarter of the previous year) 

 

 2.9.2. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2015թ. 
(տոկոսներով նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ) 

232 

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2015 (% to corresponding 
quarter of the previous year) 

 

 2.10.1. Միջանկյալ սպառման եռամսյակային կառուցվածքն ըստ տնտեսական 
գործունեության տեսակների, 2013թ. (տոկոսներով` տարեկան համապատասխան 
ցուցանիշի նկատմամբ) 

234 

  Quarterly structure of intermediate consumption by economic activities for 2013 
(% to corresponding annual indicator) 

 

  
2.10.2. 

Միջանկյալ սպառման եռամսյակային կառուցվածքն ըստ տնտեսական 
գործունեության տեսակների, 2014թ. (տոկոսներով` տարեկան համապատասխան 
ցուցանիշի նկատմամբ) 

235 

  Quarterly structure of intermediate consumption by economic activities for 2014 
(% to corresponding annual indicator) 

 

 2.10.3. Միջանկյալ սպառման եռամսյակային կառուցվածքն ըստ տնտեսական 
գործունեության տեսակների, 2015թ. (տոկոսներով` տարեկան համապատասխան 
ցուցանիշի նկատմամբ) 

237 

  Quarterly structure of intermediate consumption by economic activities for 2015 
(% to corresponding annual indicator) 

 

 2.11.1. Միջանկյալ սպառման կառուցվածքն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 
2013թ. (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ) 

238 

  Structure of intermediate consumption by economic activities for 2013 (% to total)  
 2.11.2. Միջանկյալ սպառման կառուցվածքն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 

2014թ. (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ) 
240 

  Structure of intermediate consumption by economic activities for 2014 (% to total)  
 2.11.3. Միջանկյալ սպառման կառուցվածքն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 

2015թ. (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ) 
241 

  Structure of intermediate consumption by economic activities for 2015 (% to total)  
 2.12.1. Միջանկյալ սպառման տեսակարար կշիռը համախառն թողարկման կազմում, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2013թ. (տոկոսներով համապատասխան 
եռամսյակի համախառն թողարկման նկատմամբ) 

243 

  Share of intermediate consumption in gross output by economic activities for 2013 
(in % to gross output of corresponding quarter) 

 

 2.12.2. Միջանկյալ սպառման տեսակարար կշիռը համախառն թողարկման կազմում, ըստ 
տնտեսական գործունեության տեսակների, 2014թ. (տոկոսներով համապատասխան 
եռամսյակի համախառն թողարկման նկատմամբ) 

244 

  Share of intermediate consumption in gross output by economic activities for 2014 
(in % to gross output of corresponding quarter) 
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 2.12.3. Միջանկյալ սպառման տեսակարար կշիռը համախառն թողարկման կազմում, ըստ 
տնտեսական գործունեության տեսակների, 2015թ. (տոկոսներով համապատասխան 
եռամսյակի համախառն թողարկման նկատմամբ) 

246 

  Share of intermediate consumption in gross output by economic activities for 2015 
(in % to gross output of corresponding quarter) 

 

    
3. ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 248 

PRODUCTION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 
 

 

 3.1. Համախառն ներքին արդյունքը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության 
տեսակների, 2013թ. (ընթացիկ գներով) 

249 

  Gross domestic product by quarters by economic activities for 2013 (at current prices)  
 3.2. Համախառն ներքին արդյունքը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների, 2014թ. (ընթացիկ գներով) 
350 

  Gross domestic product by quarters by economic activities for 2014 (at current prices)  
 3.3. Համախառն ներքին արդյունքը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների, 2015թ. (ընթացիկ գներով) 
251 

  Gross domestic product by quarters by economic activities for 2015 (at current prices)  
 3.4. Համախառն ներքին արդյունքը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների, 203թ.(նախորդ տարվա միջին տարեկան գներով) 
252 

  Gross domestic product by quarters by economic activities for 2013 (at average prices of the 
previous year) 

 

 3.5. Համախառն ներքին արդյունքը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության 
տեսակների, 2014թ.(նախորդ տարվա միջին տարեկան գներով) 

253 

  Gross domestic product by quarters by economic activities for 2014 (at average prices of the 
previous year) 

 

 3.6. Համախառն ներքին արդյունքը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության 
տեսակների, 2015թ.(նախորդ տարվա միջին տարեկան գներով) 

254 

  Gross domestic product by quarters by economic activities for 2015(at average prices of the 
previous year) 

 

 3.7.1. Համախառն ներքին արդյունքի իրական ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 
ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2013թ.(տոկոսներով` 2012 =100) 

255 

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2013 
(%, 2012=100) 

 

 3.7.2. Համախառն ներքին արդյունքի իրական ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 
ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2014թ.(տոկոսներով` 2012 =100) 

256 

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2014  
(%, 2012=100) 

 

 3.7.3. Համախառն ներքին արդյունքի իրական ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 
ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2015թ.(տոկոսներով` 2012 =100) 

257 

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2015 
(%, 2012=100) 

 

 3.8.1. Համախառն ներքին արդյունքի իրական ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 
ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2014թ.(տոկոսներով` 2013 =100) 

258 

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2014 
(%, 2013=100) 
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 3.8.2. Համախառն ներքին արդյունքի իրական ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 
ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2015թ.(տոկոսներով` 2013 =100) 

259 

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2015 
(%, 2013=100) 

 

 3.9.1. Համախառն ներքին արդյունքի իրական ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 
ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2015թ.(տոկոսներով` 2014 =100) 

260 

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2015 
(%, 2014=100) 

 

 3.10.1. Համախառն ներքին արդյունքի իրական ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 
ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2014թ. (տոկոսներով` նախորդ 
տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ) 

261 

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2014 (% to 
corresponding quarter of the previous year) 

 

 3.10.2. Համախառն ներքին արդյունքի իրական ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 
ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2015թ. (տոկոսներով` նախորդ 
տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ) 

262 

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2015 (% to 
corresponding quarter of the previous year) 

 

 3.11.1. Համախառն ներքին արդյունքի եռամսյակային կառուցվածքն ըստ տնտեսական 
գործունեության տեսակների, 2013թ. (տոկոսներով տարեկան  համապատասխան  
ցուցանիշի նկատմամբ) 

263 

  Quarterly structure of gross domestic product by economic activities for 2013 (% to annual 
indicator of corresponding industry) 

 

 3.11.2. Համախառն ներքին արդյունքի եռամսյակային կառուցվածքն ըստ տնտեսական 
գործունեության տեսակների, 2014թ. (տոկոսներով տարեկան  համապատասխան  
ցուցանիշի նկատմամբ) 

264 

  Quarterly structure of gross domestic product by economic activities for 2014 (% to annual 
indicator of corresponding industry) 

 

 3.11.3. Համախառն ներքին արդյունքի եռամսյակային կառուցվածքն ըստ տնտեսական 
գործունեության տեսակների, 2015թ. (տոկոսներով տարեկան  համապատասխան  
ցուցանիշի նկատմամբ) 

265 

  Quarterly structure of gross domestic product by economic activities for 2015 (% to annual 
indicator of corresponding industry) 

 

 3.12.1. Համախառն ներքին արդյունքի կառուցվածքն ըստ տնտեսական գործունեության 
տեսակների, 2013թ.  (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ) 

266 

  Structure of gross domestic product by economic activities for 2013 (% to total)  
 3.12.2. Համախառն ներքին արդյունքի կառուցվածքն ըստ տնտեսական գործունեության 
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  Structure of gross domestic product by economic activities for 2014 (% to total)  
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  Structure of gross domestic product by economic activities for 2015 (% to total)  
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