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for 2018 (%, 2015=100)  

 

 1.24. 

 

Արտադրանքի թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2017թ. (տոկոսներով`2016=100) 

169 

  Volume changes of product output by quarters by economic activities  

for 2017 (%, 2016=100)  

 

 1.25. 

 

Արտադրանքի թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2018թ. (տոկոսներով`2016=100) 

170 

  Volume changes of product output by quarters by economic activities  

for 2018 (%, 2016=100)  

 

 1.26. 

 

Արտադրանքի թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2018թ. (տոկոսներով`2017=100) 

171 

  Volume changes of product output by quarters by economic activities  

for 2018 (%, 2017=100)  

 

 1.27. Արտադրանքի թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2015թ. (տոկոսներով` նախորդ տարվա 

համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ) 

172 

  Volume changes of product output by quarters by economic activities, 2015 (%, to 

corresponding quarter of the previous year) 
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 1.28. Արտադրանքի թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2016թ. (տոկոսներով` նախորդ տարվա 

համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ) 

173 

  Volume changes of product output by quarters by economic activities, 2016(%, to 

corresponding quarter of the previous year) 

 

 1.29. Արտադրանքի թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2017թ. (տոկոսներով` նախորդ տարվա 

համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ) 

174 

  Volume changes of product output by quarters by economic activities, 2017(%, to 

corresponding quarter of the previous year) 

 

 1.30. Արտադրանքի թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2018թ. (տոկոսներով` նախորդ տարվա 

համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ) 

175 

  Volume changes of product output by quarters by economic activities, 2018 (%, to 

corresponding quarter of the previous year) 

 

 1.31. Արտադրանքի թողարկման եռամսյակային կառուցվածքն ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների, 2015թ. (տոկոսներով համապատասխան տարեկան 

ցուցանիշի նկատմամբ) 

176 

  Quarterly structure of product output by economic activities  

for 2015 (% to corresponding annual indicator) 

 

 1.32. Արտադրանքի թողարկման եռամսյակային կառուցվածքն ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների, 2016թ. (տոկոսներով համապատասխան տարեկան 

ցուցանիշի նկատմամբ) 

177 

  Quarterly structure of product output by economic activities  

for 2016 (% to corresponding annual indicator) 

 

 1.33. Արտադրանքի թողարկման եռամսյակային կառուցվածքն ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների, 2017թ. (տոկոսներով համապատասխան տարեկան 

ցուցանիշի նկատմամբ) 

178 

  Quarterly structure of product output by economic activities  

for 2017 (% to corresponding annual indicator) 

 

 1.34. Արտադրանքի թողարկման եռամսյակային կառուցվածքն ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների, 2018թ. (տոկոսներով համապատասխան տարեկան 

ցուցանիշի նկատմամբ) 

179 

  Quarterly structure of product output by economic activities  

for 2018 (% to corresponding annual indicator) 

 

 1.35. Արտադրանքի թողարկման կառուցվածքն ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների, 2015թ. (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ) 

180 

  Structure of product output by economic activities for 2015 (% to total)    

 1.36. Արտադրանքի թողարկման կառուցվածքն ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների, 2016թ. (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ) 

181 

  Structure of product output by economic activities for 2016 (% to total)    

 1.37. Արտադրանքի թողարկման կառուցվածքն ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների, 2017թ. (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ) 

182 

  Structure of product output by economic activities for 2017 (% to total)    

 1.38. Արտադրանքի թողարկման կառուցվածքն ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների, 2018թ. (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ) 

183 

  Structure of product output by economic activities for 2018 (% to total)    
    

2. ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՍՊԱՌՈՒՄ 184 

   INTERMEDIATE CONSUMPTION  
  

 2.1. Միջանկյալ սպառումը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների, 2015թ. (ընթացիկ գներով) 

185 

  Intermediate consumption by quarters by economic activities for 2015 

(at current prices) 
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 2.2. Միջանկյալ սպառումը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների, 2016թ. (ընթացիկ գներով) 

186 

  Intermediate consumption by quarters by economic activities for 2016 

(at current prices) 

 

 2.3. Միջանկյալ սպառումը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների, 2017թ. (ընթացիկ գներով) 

187 

  Intermediate consumption by quarters by economic activities for 2017 

(at current prices) 

 

 2.4. Միջանկյալ սպառումը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների, 2018թ. (ընթացիկ գներով) 

188 

  Intermediate consumption by quarters by economic activities for 2018 

(at current prices) 

 

 2.5. Միջանկյալ սպառումը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների, 2015թ. (նախորդ տարվա միջին տարեկան գներով) 

189 

  Intermediate consumption by quarters by economic activities for 2015 

(at average prices of the previous year) 

 

 2.6. Միջանկյալ սպառումը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների, 2016թ. (նախորդ տարվա միջին տարեկան գներով) 

190 

  Intermediate consumption by quarters by economic activities for 2016 

(at average prices of the previous year) 

 

 2.7. Միջանկյալ սպառումը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների, 2017թ. (նախորդ տարվա միջին տարեկան գներով) 

191 

  Intermediate consumption by quarters by economic activities for 2017 

(at average prices of the previous year) 

 

 2.8. Միջանկյալ սպառումը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների, 2018թ. (նախորդ տարվա միջին տարեկան գներով) 

192 

  Intermediate consumption by quarters by economic activities for 2018 

(at average prices of the previous year) 

 

 2.9. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2015թ. 

(տոկոսներով` 2012 =100) 

193 

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2015 (%, 2012=100)  

 2.10. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2016թ. 

(տոկոսներով` 2012 =100) 

194 

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2016 (%, 2012=100)  

 2.11. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2017թ. 

(տոկոսներով` 2012=100) 

195 

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2017 (%, 2012=100)  

 2.12. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2018թ. 

(տոկոսներով` 2012 =100) 

196 

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2018 (%, 2012=100)  

 2.13. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2015թ. 

(տոկոսներով` 2013 =100) 

197 

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2015 (%, 2013=100)  

 2.14. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2016թ. 

(տոկոսներով` 2013 =100) 

198 

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2016 (%, 2013=100)  

 2.15. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2017թ. 

(տոկոսներով` 2013 =100) 

199 

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2017 (%, 2013=100)  

 2.16. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2018թ. 

(տոկոսներով` 2013 =100) 

200 

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2018 (%, 2013=100)  
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 2.17. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2015թ. 

(տոկոսներով` 2014 =100) 

201 

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2015 (%, 2014=100)  

 2.18. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2016թ. 

(տոկոսներով` 2014 =100) 

202 

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2016 (%, 2014=100)  

 2.19 Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2017թ. 

(տոկոսներով` 2014 =100) 

203 

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2017 (%, 2014=100)  

 2.20. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2018թ. 

(տոկոսներով` 2014 =100) 

204 

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2018 (%, 2014=100)  

 2.21. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2016թ. 

(տոկոսներով` 2015 =100) 

205 

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2016 (%, 2015=100)  

 2.22. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով,  

2017թ. (տոկոսներով` 2015 =100) 

206 

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2017 (%, 2015=100)  

 2.23. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով,  

2018թ. (տոկոսներով` 2015 =100) 

207 

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2018 (%, 2015=100)  

 2.24. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով,  

2017թ. (տոկոսներով` 2016 =100) 

208 

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2017 (%, 2016=100)  

 2.25. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով,  

2018թ. (տոկոսներով` 2016 =100) 

209 

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2018 (%, 2016=100)  

 2.26 Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով,  

2018թ. (տոկոսներով` 2017 =100) 

210 

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2018 (%, 2017=100)  

 2.27 Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2015թ. 

(տոկոսներով նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ) 

211 

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2015 (% to corresponding 

quarter of the previous year) 

 

 2.28. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2016թ. 

(տոկոսներով նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ) 

212 

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2016 (% to corresponding 

quarter of the previous year) 

 

 2.29. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2017թ. 

(տոկոսներով նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ) 

213 

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2017 (% to corresponding 

quarter of the previous year) 

 

 2.30. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2018թ. 

(տոկոսներով նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ) 

214 

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2018 (% to corresponding 

quarter of the previous year) 

 

 2.31. Միջանկյալ սպառման եռամսյակային կառուցվածքն ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների, 2015թ. (տոկոսներով` տարեկան համապատասխան 

ցուցանիշի նկատմամբ) 

215 

  Quarterly structure of intermediate consumption by economic activities for 2015 

(% to corresponding annual indicator) 

 

 2.32. Միջանկյալ սպառման եռամսյակային կառուցվածքն ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների, 2016թ. (տոկոսներով` տարեկան համապատասխան 

ցուցանիշի նկատմամբ) 

216 
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  Quarterly structure of intermediate consumption by economic activities for 2016 

(% to corresponding annual indicator) 

 

 2.33. Միջանկյալ սպառման եռամսյակային կառուցվածքն ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների, 2017թ. (տոկոսներով` տարեկան համապատասխան 

ցուցանիշի նկատմամբ) 

217 

  Quarterly structure of intermediate consumption by economic activities for 2017 

(% to corresponding annual indicator) 

 

 2.34. Միջանկյալ սպառման եռամսյակային կառուցվածքն ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների, 2018թ. (տոկոսներով` տարեկան համապատասխան 

ցուցանիշի նկատմամբ) 

218 

  Quarterly structure of intermediate consumption by economic activities for 2018 

(% to corresponding annual indicator) 

 

 2.35. Միջանկյալ սպառման կառուցվածքն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 

2015թ. (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ) 

219 

  Structure of intermediate consumption by economic activities for 2015 (% to total)  

 2.36. Միջանկյալ սպառման կառուցվածքն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 

2016թ. (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ) 

220 

  Structure of intermediate consumption by economic activities for 2016 (% to total)  

 2.37. Միջանկյալ սպառման կառուցվածքն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 

2017թ. (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ) 

221 

  Structure of intermediate consumption by economic activities for 2017(% to total)  

 2.38. Միջանկյալ սպառման կառուցվածքն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 

2018թ. (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ) 

222 

  Structure of intermediate consumption by economic activities for 2018 (% to total)  

 2.39. Միջանկյալ սպառման տեսակարար կշիռը համախառն թողարկման կազմում, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2015թ. (տոկոսներով համապատասխան 

եռամսյակի համախառն թողարկման նկատմամբ) 

223 

  Share of intermediate consumption in gross output by economic activities for 2015 

(in % to gross output of corresponding quarter) 

 

 2.40. Միջանկյալ սպառման տեսակարար կշիռը համախառն թողարկման կազմում, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2016թ. (տոկոսներով համապատասխան 

եռամսյակի համախառն թողարկման նկատմամբ) 

224 

  Share of intermediate consumption in gross output by economic activities for 2016 

(in % to gross output of corresponding quarter) 

 

 2.41. Միջանկյալ սպառման տեսակարար կշիռը համախառն թողարկման կազմում, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2017թ. (տոկոսներով համապատասխան 

եռամսյակի համախառն թողարկման նկատմամբ) 

225 

  Share of intermediate consumption in gross output by economic activities for 2017 

(in % to gross output of corresponding quarter) 

 

 2.42. Միջանկյալ սպառման տեսակարար կշիռը համախառն թողարկման կազմում, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2018թ. (տոկոսներով համապատասխան 

եռամսյակի համախառն թողարկման նկատմամբ) 

226 

  Share of intermediate consumption in gross output by economic activities for 2018 

(in % to gross output of corresponding quarter) 

 

   

3. ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 227 

PRODUCTION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT  

  

 3.1. Համախառն ներքին արդյունքը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների, 2015թ. (ընթացիկ գներով) 

228 

  Gross domestic product by quarters by economic activities for 2015 (at current prices)  

 3.2. Համախառն ներքին արդյունքը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների, 2016թ. (ընթացիկ գներով) 

229 

  Gross domestic product by quarters by economic activities for 2016 (at current prices)  



Բովանդակություն 

Contents 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԸ 
NATIONAL ACCOUNTS OF ARMENIA 

 

17

 3.3. Համախառն ներքին արդյունքը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների, 2017թ. (ընթացիկ գներով) 

230 

  Gross domestic product by quarters by economic activities for 2017 (at current prices)  

 3.4. Համախառն ներքին արդյունքը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների, 2018թ. (ընթացիկ գներով) 

231 

  Gross domestic product by quarters by economic activities for 2018 (at current prices)  

 3.5. Համախառն ներքին արդյունքը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների, 2015թ. (նախորդ տարվա միջին տարեկան գներով) 

232 

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

previous year) 

 

 3.6. Համախառն ներքին արդյունքը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների, 2016թ. (նախորդ տարվա միջին տարեկան գներով) 

233 

  Gross domestic product by quarters by economic activities for 2016 (at average prices of the 

previous year) 

 

 3.7. Համախառն ներքին արդյունքը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների, 2017թ. (նախորդ տարվա միջին տարեկան գներով) 

234 

  Gross domestic product by quarters by economic activities for 2017 (at average prices of the 

previous year) 

 

 3.8. Համախառն ներքին արդյունքը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների, 2018թ. (նախորդ տարվա միջին տարեկան գներով) 

235 

  Gross domestic product by quarters by economic activities for 2018 (at average prices of the 

previous year) 

 

 3.9. Համախառն ներքին արդյունքի ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2015թ. (տոկոսներով` 2012 =100) 

236 

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2015 

(%, 2012 =100) 

 

 3.10. Համախառն ներքին արդյունքի ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2016թ. (տոկոսներով` 2012 =100) 

237 

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2016 

(%, 2012 =100) 

 

 3.11. Համախառն ներքին արդյունքի ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2017թ. (տոկոսներով` 2012 =100) 

238 

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2017 

(%, 2012 =100) 

 

 3.12. Համախառն ներքին արդյունքի ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2018թ. (տոկոսներով` 2012 =100) 

239 

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2018 

(%, 2012 =100) 

 

 3.13. Համախառն ներքին արդյունքի ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2015թ. (տոկոսներով` 2013 =100) 

240 

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2015 

(%, 2013=100) 

 

 3.14. Համախառն ներքին արդյունքի ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2016թ.(տոկոսներով` 2013 =100) 

241 

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2016 

(%, 2013=100) 

 

 3.15. Համախառն ներքին արդյունքի ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2017թ.(տոկոսներով` 2013 =100) 

242 

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2017 

(%, 2013=100) 

 

 3.16. Համախառն ներքին արդյունքի ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2018թ. (տոկոսներով` 2013 =100) 

243 

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2018 

(%, 2013=100) 
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 3.17. Համախառն ներքին արդյունքի ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2015թ.(տոկոսներով` 2014 =100) 

244 

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2015 

(%, 2014=100) 

 

 3.18. Համախառն ներքին արդյունքի ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2016թ.(տոկոսներով` 2014 =100) 

245 

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2016 

(%, 2014=100) 

 

 3.19. Համախառն ներքին արդյունքի ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2017թ.(տոկոսներով` 2014 =100) 

246 

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2017 

(%, 2014=100) 

 

 3.20. Համախառն ներքին արդյունքի ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2018թ.(տոկոսներով` 2014 =100) 

247 

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2018 

(%, 2014=100) 

 

 3.21. Համախառն ներքին արդյունքի ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2016թ.(տոկոսներով` 2015 =100) 

248 

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2016 

(%, 2015=100) 

 

 3.22. Համախառն ներքին արդյունքի ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2017թ.(տոկոսներով` 2015 =100) 

249 

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2017 

(%, 2015=100) 

 

 3.23. Համախառն ներքին արդյունքի ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2018թ.(տոկոսներով` 2015 =100) 

250 

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2018 

(%, 2015=100) 

 

 3.24. Համախառն ներքին արդյունքի ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2017թ.(տոկոսներով` 2016=100) 

251 

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2017 

(%, 2016=100) 

 

 3.25. Համախառն ներքին արդյունքի ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2018թ.(տոկոսներով` 2016=100) 

252 

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2018 

(%, 2016=100) 

 

 3.26. Համախառն ներքին արդյունքի ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2018թ.(տոկոսներով` 2017=100) 

253 

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2018 

(%, 2017=100) 

 

 3.27. Համախառն ներքին արդյունքի ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2015թ. (տոկոսներով` նախորդ տարվա 

համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ) 

254 

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2015 (% to 

corresponding quarter of the previous year) 

 

 3.28. Համախառն ներքին արդյունքի ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2016թ. (տոկոսներով` նախորդ տարվա 

համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ) 
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  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2016 (% to 

corresponding quarter of the previous year) 

 

 3.29. Համախառն ներքին արդյունքի ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2017թ. (տոկոսներով` նախորդ տարվա 

համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ) 
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  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2017 (% to 

corresponding quarter of the previous year) 

 

 3.30. Համախառն ներքին արդյունքի ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ 

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2018թ. (տոկոսներով` նախորդ տարվա 

համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ) 

257 

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2018 (% to 

corresponding quarter of the previous year) 

 

 3.31. Համախառն ներքին արդյունքի եռամսյակային կառուցվածքն ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների, 2015թ. (տոկոսներով տարեկան  համապատասխան  

ցուցանիշի նկատմամբ) 

258 

  Quarterly structure of gross domestic product by economic activities for 2015 (% to 

corresponding annual indicator) 

 

 3.32. Համախառն ներքին արդյունքի եռամսյակային կառուցվածքն ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների, 2016թ. (տոկոսներով տարեկան  համապատասխան  

ցուցանիշի նկատմամբ) 

259 

  Quarterly structure of gross domestic product by economic activities for 2016 (% to 

corresponding annual indicator) 

 

 3.33. Համախառն ներքին արդյունքի եռամսյակային կառուցվածքն ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների, 2017թ. (տոկոսներով տարեկան  համապատասխան  

ցուցանիշի նկատմամբ) 

260 

  Quarterly structure of gross domestic product by economic activities for 2017 (% to 

corresponding annual indicator) 

 

 3.34. Համախառն ներքին արդյունքի եռամսյակային կառուցվածքն ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների, 2018թ. (տոկոսներով տարեկան  համապատասխան  

ցուցանիշի նկատմամբ) 

261 

  Quarterly structure of gross domestic product by economic activities for 2018 (% to 

corresponding annual indicator) 

 

 3.35. Համախառն ներքին արդյունքի կառուցվածքն ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների, 2015թ.  (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ) 

262 

  Structure of gross domestic product by economic activities for 2015 (% to total)  

 3.36. Համախառն ներքին արդյունքի կառուցվածքն ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների, 2016թ.  (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ) 

263 

  Structure of gross domestic product by economic activities for 2016 (% to total)  

 3.37. Համախառն ներքին արդյունքի կառուցվածքն ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների, 2017թ.  (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ) 

264 

  Structure of gross domestic product by economic activities for 2017 (% to total)  

 3.38. Համախառն ներքին արդյունքի կառուցվածքն ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների, 2018թ.  (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ) 

265 

  Structure of gross domestic product by economic activities for 2018 (% to total)  
   
 Գծապատկերներ 266 

 Graphs  

  Արտադրական եղանակով եռամսյակային ՀՆԱ-ի բաղադրիչների ծավալի 

փոփոխությունը, 2015-2018թթ. (տոկոսներով` 2012 =100) 

266 

  Volume changes of quarterly gross domestic product components by production approach for 

2015-2018(in percent, 2012=100) 

 

  Եռամսյակային ՀՆԱ-ի և արտադրանքի հարկերի (հանած սուբսիդիաներ) ծավալի 

փոփոխությունը, 2015-2018թթ. (տոկոսներով` 2012 =100) 

266 

  Volume changes of quarterly GDP and taxes on products (minus subsidies) for 2015-2018 

(in percent, 2012=100) 

 

   
4. ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՒ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 267 

    USE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT  

 4.1 Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործումը եռամսյակներով, 2015-2016թթ. 

(ընթացիկ գներով) 
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  Use of gross domestic product by quarters for 2015-2016 (at current prices)  

 4.2. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործումը եռամսյակներով, 2017-2018թթ. 

(ընթացիկ գներով) 

269 

  Use of gross domestic product by quarters for 2017-2018 (at current prices)  

 4.3. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործումը եռամսյակներով, 2015-2016թթ. 

(նախորդ տարվա միջին տարեկան գներով) 

270 

  Use of gross domestic product by quarters for 2015-2016 (at average prices of the previous 

year) 

 

 4.4. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործումը եռամսյակներով, 2017-2018թթ. 

(նախորդ տարվա միջին տարեկան գներով) 
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  Use of gross domestic product by quarters for 2017-2018 (at average prices of the previous 

year) 

 

 4.5. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործման ծավալի փոփոխությունը 

եռամսյակներով, 2015-2016 թթ. (տոկոսներով` 2012=100) 

272 

  Volume changes of use of gross domestic product by quarters for 2015-2016 (%, 2012=100)  

 4.6. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործման ծավալի փոփոխությունը 

եռամսյակներով, 2017-2018թթ. (տոկոսներով` 2012=100) 

273 

  Volume changes of use of gross domestic product by quarters for 2017-2018 (%, 2012=100)  

 4.7. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործման ծավալի փոփոխությունը 

եռամսյակներով 2015-2016 թթ. (տոկոսներով` 2013=100) 
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  Volume changes of use of gross domestic product by quarters for 2015-2016 (%, 2013=100)  

 4.8. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործման ծավալի փոփոխությունը 

եռամսյակներով, 2017-2018թթ. (տոկոսներով` 2013=100) 

275 

  Volume changes of use of gross domestic product by quarters 2017-2018 (%, 2013=100)  

 4.9. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործման ծավալի փոփոխությունը 

եռամսյակներով, 2015-2016թթ. (տոկոսներով` 2014=100) 
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  Volume changes of use of gross domestic product by quarters for 2015-2016 (%, 2014=100)  

 4.10. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործման ծավալի փոփոխությունը 

եռամսյակներով, 2017-2018թթ. (տոկոսներով` 2014=100) 

277 

  Volume changes of use of gross domestic product by quarters for 2017-2018 (%, 2014=100)  

 4.11. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործման ծավալի փոփոխությունը 

եռամսյակներով, 2016-2017 թթ. (տոկոսներով` 2015=100) 

278 

  Volume changes of use of gross domestic product by quarters for 2016-2017 (%, 2015=100)  

 4.12. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործման ծավալի փոփոխությունը 

եռամսյակներով, 2018թ. (տոկոսներով` 2015=100) 

279 

  Volume changes of use of gross domestic product by quarters for 2018 (%, 2015=100)  

 4.13. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործման ծավալի փոփոխությունը 

եռամսյակներով, 2017-2018թթ. (տոկոսներով` 2016=100) 
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  Volume changes of use of gross domestic product by quarters for 2017-2018 (%, 2016=100)  

 4.14. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործման ծավալի փոփոխությունը 

եռամսյակներով, 2018թ. (տոկոսներով` 2017=100) 

281 

  Volume changes of use of gross domestic product by quarters for 2018 (%, 2017=100)  

 4.15. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործման ծավալի փոփոխությունը 

եռամսյակներով, 2015-2016 թթ. (տոկոսներով նախորդ տարվա համապատասխան 

եռամսյակի նկատմամբ) 
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  Volume changes of use of gross domestic product by quarters for 2015-2016 (% to 

corresponding quarter of the previous year) 

 

 4.16. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործման ծավալի փոփոխությունը 

եռամսյակներով, 2017-2018 թթ. (տոկոսներով նախորդ տարվա համապատասխան 

եռամսյակի նկատմամբ) 
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  Volume changes of use of gross domestic product by quarters for 2017-2018 (% to 

corresponding quarter of the previous year) 

 

 4.17. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործման եռամսյակային կառուցվածքը,  

2015-2016 թթ. (տոկոսներով համապատասխան տարեկան ցուցանիշի նկատմամբ) 
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  Quarterly structure of use of gross domestic product for 2015-2016 (% to corresponding 

annual indicator) 

 

 4.18. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործման եռամսյակային կառուցվածքը,  

2017-2018 թթ. (տոկոսներով համապատասխան տարեկան ցուցանիշի նկատմամբ) 
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  Quarterly structure of use of gross domestic product for 2017-2018 (% to corresponding 

annual indicator) 

 

 4.19. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործման եռամսյակային կառուցվածքը,  

2015-2016 թթ. (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ) 
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  Quarterly structure of use of gross domestic product for 2015-2016 (% to total)  

 4.20. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործման եռամսյակային կառուցվածքը,  

2017-2018 թթ. (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ) 
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  Quarterly structure of use of gross domestic product for 2017-2018 (% to total)  
 Գծապատկերներ 288 

 Graphs  

  Արտահանման և ներմուծման շարժընթացն ըստ եռամսյակների (մլն. դրամ) 288 

  Dynamics of export and import by quarters (mln. drams)  

  Վերջնական սպառման ծախսերի կառուցվածքն ըստ եռամսյակների 288 

  Structure of final consumption expenditure by quarters  

  Եկամուտների օգտագործման եղանակով եռամսյակային ՀՆԱ-ի բաղադրիչների 

ծավալի փոփոխությունը, 2015-2018թթ. (տոկոսներով` 2012=100) 

289 

  Volume changes of quarterly gross domestic product components by use approach for 2015-

2018 (in percent, 2012=100) 

 

5. ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ  
    ՍԵԶՈՆԱՅԻՆ ՃՇԳՐՏՈՒՄՆԵՐՈՎ 
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    PRODUCTION AND USE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT WITH SEASONAL ADJUSTMENTS  
 
 ՀՆԱ-ի եռամսյակային տվյալների հաշվարկը սեզոնային ճշգրտումներով 291 

 Calculation of GDP quarterly data with seasonal adjustments 292 
  
 5.1. Համախառն ներքին արդյունքի ծավալի փոփոխությունն ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների (ըստ ԵՀՀ 2010 Ա 10 խմբավորման), 2013-2014թթ. 

(2012=100) 
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  Change in volume of gross domestic product by economic activities (by ESA 2010 A 10 

aggregation) for 2013-2014 (2012=100) 

 

 5.2. Համախառն ներքին արդյունքի ծավալի փոփոխությունն ըստ տնտեսական 
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